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	“‘Doe	eens	normaal	man’?	Doe	lekker	zelf	normaal!”	
Deze	uitspraak	van	premier	Rutte	kwam	hem	op	veel	kritiek	te	staan	–	volgens	mij	trouwens	
niet	geheel	terecht;	er	zijn	door	andere	bewindspersonen	wel	minder	inhoudsvolle	reacties	op	
opmerkingen	van	Kamerleden	gegeven,	en	je	hoeft	in	het	heetst	van	een	debat	niet	altijd	pre-
cies	te	weten	wat	de	ideale	woordkeus	is.	De	Nederlandse	democratie	zal	het	licht	premieron-
waardige	“Doe	lekker	zelf	normaal”	ongetwijfeld	wel	weer	te	boven	komen.
	 Toch	biedt	deze	uitspraak	wellicht	een	goede	ingang	tot	het	thema	van	deze	Spino:	
onze	schrijvers	hebben	zich	deze	keer	gebogen	over	politiek	en	politieke	cultuur.	Hoe	kijken	zij	
naar	besluitvorming	en	de	invloed	van	mentaliteit	en	cultuur	daarop?	Wat	is	er	mis	met	onze	
politieke	cultuur	en	hoe	kan	dat	beter?
	 Matthijs	vindt	dat	er	zeker	iets	beter	kan	aan	onze	politieke	cultuur:	meer	redelijkheid	
in	debatten	en	in	het	algemeen	beter	naar	elkaar	luisteren	zouden	volgens	hem	een	mooi	begin	
en	een	goed	voorbeeld	zijn.	Ik	ben	het	daar	niet	helemaal	mee	eens,	en	verdedig	de	huidige	
gang	van	zaken	in	campagnetijd.	Niettemin:	hoe	zou	je	redelijk	overleg	kunnen	institutionalise-
ren	in	een	besluitvormingssysteem?	Evelyn	bekijkt	een	voorstel	daartoe:	sociocratie.
	 Maar	is	ons	verstand	wel	leidend	als	we	politieke	keuzes	maken?	Jesse	vindt	dat	we,	
ook	in	gebeurtenissen	met	een	complexe	dynamiek,	zoals	parlementsverkiezingen,	oog	mogen	
hebben	voor	de	analogie	met	processen	in	de	natuur,	die	weliswaar	complex	zijn	maar	uitein-
delijk	door	simpele	regels	worden	geleid.	Zo	bijzonder	zijn	we	ook	weer	niet!	Goed,	als	we	dan	
misschien	niet	door	diep	na	te	denken	en	redelijk	te	luisteren	de	beste	leiders	kunnen	kiezen,	
kunnen	we	dan	misschien	wel	iets	doen	om	zo	slecht	mogelijke	leiders	te	kiezen?	Eric-Wubbo	
legt	ons	uit	hoe	we	dat	het	beste	kunnen	doen.
	 Wat	maakt	leiders	slecht?	Dat	blijkt	ten	dele	het	gebrek	aan	langetermijnvisie	te	zijn,	
en	dat	is	iets	waarover	meerdere	auteurs	zich	druk	maken.	Martijn	legt	uit	waar	politici	wat	hem	
betreft	over	een	paar	decennia	over	dienen	te	praten,	als	politiek	niet	meer	over	economische	
groei	kan	gaan.	Eric-Wubbo	probeert	langetermijndenken	te	verenigen	met	de	onontkoombaar-
heid	van	specifieke-belangenbehartiging	in	de	politiek,	door	een	partij	te	schetsen	speciaal	voor	
kleinkinderen.
	 Ook	wordt	uit	de	meeste	stukken	het	idee	duidelijk	dat	wat	er	op	politiek	niveau	ge-
beurt	ook	onze	verantwoordelijkheid	is:	wij	kiezen	onze	politici,	en	wij	besluiten	zelf	in	welke	
mate	van	redelijkheid	we	met	anderen	–	met	andersdenkende	gesprekspartners,	met	lotgeno-
ten	met	wie	we	gezamenlijk	een	besluit	moeten	nemen,	met	de	toekomst	van	onze	kleinkinde-
ren	–	omgaan.	Als	we	van	onze	politici	willen	dat	zij	‘normaal	doen’	–	wat	dat	dan	ook	precies	
inhouden	mag	–	dienen	we	ons	te	realiseren	dat	dezelfde	eis	ook	aan	ons	gesteld	kan	worden.	
En	dat	we	vooral	eerst	zélf	lekker	normaal	moeten	doen.	En	eerst	zelf	moeten	uitzoeken	waar	
dat voor staat.
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Ruimte geven aan elkaar
Thema-artikel

Een voorstel voor een nieuwe politieke cultuur. 
Door Matthijs Koevoet.

Meneer Rutte, klopt het dat u erkent dat de luchtkwaliteit zal 
lijden onder het verhogen van de maximumsnelheid, maar dat 
u de tijdwinst die dit oplevert hoger waardeert, als een voordeel 
van persoonlijke vrijheid en een economisch voordeel? 

Ja, mevrouw Thieme, en dan benadruk ik daarbij vooral het 
economische voordeel, al geef ik toe dat de extra persoonlijke 
vrijheid voor de kiezer de doorslag kan geven. Als het prima 
zou gaan met de economie zouden we ons wellicht kunnen 
veroorloven ons meer zorgen te maken over die luchtkwaliteit, 
maar de economie heeft zoals u weet voor de VVD toch echt 
prioriteit.

Waar ik naar verlang is ... een samenleving waar men  
welwillend is naar de ander te luisteren. Waar begrip 
van, en interesse in, en luisteren naar elkaar hoger wordt 
aangeslagen dan gelijk krijgen.  Dat mis ik in de praktijk nog 
wel eens. De politiek zou het goede voorbeeld kunnen geven.

In	 de	 Nederlandse	 cultuur	 is	 naar	 elkaar	 luisteren	 (of	 
interesse	 tonen)	 een	 stuk	 minder	 gebruikelijk	 dan	 elkaar	
bekritiseren.	 Als	 iemand	 een	 afwijkende	 mening	 uit,	 is	 een	
directe	inhoudelijke	reactie	gebruikelijk;	hem	bevragen	om	eerst	
de	mening	en/of	de	achterliggende	visie	helder	te	maken,	is	een	
uitzondering.	Ik	zie	het	terug	op	de	televisie,	op	internet,	op	de	
werkvloer.	En	in,	wat	ik	eruit	wil	lichten,	onze	politieke	cultuur.

Tenenkrommende	 voorbeelden	 zag	 ik	 afgelopen	 tijd	 in	 de	
verkiezingsdebatten	 in	 Nederland.	 Het	 elkaar	 zwart	 maken	
voerde	de	boventoon;	het	echt	luisteren	naar	elkaar,	interesse	
in	 elkaar	 kon	 ik	 nauwelijks	 vinden,	 van	 links	 tot	 rechts.	
Ideeën	 werden	 neergesabeld	 nog	 voor	 ze	 helder	 konden	
worden	 neergezet.	 En	 niet	 alleen	 de	 sprekers	 doen	 dat,	 ook	
de	 gespreksleiders	 ‘helpen’	 een	 handje	 door	 sprekers	 vaak	
niet	 te	 laten	 uitspreken.	 Gelijk	 krijgen	 als	 hoogste	 goed.	 En	
de	nieuwsbronnen,	die	vaak	spreken	van	‘winnaars’	van	zulke	
debatten,	doen	daaraan	mee.	Degene	die	er	het	meest	in	slaagt	
om	 gelijk	 te	 krijgen,	 die	 het	 beste	 spreekt,	 en	 de	 ander	 het	
meest	onder	zich	weet	te	plaatsen	krijgt	het	respect	van	velen.	
Ik	word	daar	een	beetje	misselijk	van.	En	niet	alleen	politici	doen	
dat	helaas;	politici	zijn,	zeker	in	een	democratie	als	Nederland,	
een	 afspiegeling	 van	 het	 volk	 dat	 ze	 vertegenwoordigen.	

Om	te	kijken	of	jij	en	de	mensen	om	je	heen	bij	dat	volk	horen	
voor	wie	 echt	 luisteren	 ongebruikelijk	 is,	 kun	 je	 je	 afvragen:	

(1)	Hoe	vaak	is	jou	de	afgelopen	week	gevraagd	naar	je	mening,	
je	ideeën,	je	visie	en	beleving?	

(2)	Hoe	vaak	heb	jij	anderen	er	naar	gevraagd?	

(3)	 Hoeveel	 keren	 daarvan	 (1	 en	 2)	 heb	 je	 het	 idee	 dat	 er	 
sprake	was	van	werkelijke	interesse	en	genoeg	ruimte	(tijd	en	
aandacht)	van	beide	kanten?	

Dus meneer Wilders, bedoelt u dat voor u het 
meedoen aan Europese samenleving een stap is naar minder 
welvaart en minder veiligheid? En dat door hier een halt 
toe te roepen veel mensen zich serieus genomen zullen 
voelen, en dat zo de politiek dichter bij de mensen komt?

Ja, meneer Samsom, u vertelde uitgebreid waarom u de 
Europese Unie een goed idee vindt, en veel argumenten zijn 
op zich wellicht goed, maar, zolang ik het draagvlak bij het 
Nederlandse volk mis, ben ik er tegen.  Ik spreek namens zeker 
de helft van Nederland, die argwanend kijkt naar het politieke 
spel, en allergisch is voor onbegrijpelijke ondoorzichtige, 
commissies, stuurgroepen en subsidies. Daar sta ik voor. 

“De	 meeste	 stemmen	 gelden”	 en	 mooipraterij	 (in	 het	
gunstigste	 geval	 ‘retoriek’,	 helaas	 meestal	 ‘populisme’)	 zijn	
weliswaar	elementen	die	voortgang	in	beslissingen	bevorderen,	
maar	 democratie	 betekent	 verdorie	 meer	 dan	 dat!	 Net	 als	
in	 de	 Griekse	 oerdemocratie	 zie	 ik	 namelijk	 luisteren	 naar	
elkaar,	naar	afwijkende	standpunten,	als	essentieel.	Weliswaar	
telden	bij	de	oude	Grieken	alleen	de	mening	van	mannen	mee,	
maar	er	werd	vermoedelijk	wel	meer	echt	geluisterd.	Niet	alleen	
in	verkiezingsdebatten,	maar	 in	onze	Nederlandse	democratie	
an	 sich	 anno	 2012	 lijkt	 echt	 luisteren	 geen	 prominente	 rol	
meer	 te	 hebben.	 Niet	 dat	 ik	 overigens	 denk	 dat	 Nederland	
daar	alleen	in	staat,	in	verkiezingen	in	andere	landen	lijkt	het	
soms	nog	erger:	ik	merk	bijvoorbeeld	niet	in	veel	dat	Romney	
en	 Obama	 naar	 elkaar	 luisteren	 of	 daar	 welwillend	 in	 staan.
 
En	 helaas	 niet	 alleen	 in	 de	 politiek,	 maar	 ook	 in	 het	
dagelijks	 leven	 kiest	 men	 zo	 snel	 mogelijk,	 vaak	 op	 
‘gevoel’,	 standpunten	 waarmee	 men	 het	 eens	 is,	 zelden	
gevolgd	 door	 werkelijke	 interesse	 in	 andersdenkenden.	

Ik	heb	zelf	ook	vaak	het	idee	dat	ik	snel	to	the	point	moet	komen,	
en	me	weinig	nuance	kan	permitteren.	Ik	wil	geen	risico	lopen	
dat	de	ander	niet	meer	luistert,	en	alleen	maar	zijn	reactie	aan	
het	voorbereiden	is.	Jammer,	omdat	als	mensen	niet	gehoord	
worden	samenwerking	moeilijk	 is.	En	samen	 leven	eveneens.	

Meneer Roemer, ik zie net als u dat de mensen die niet werken te 
onderscheiden zijn in mensen die niet willen en die niet kunnen. 
De mensen die echt hulp nodig hebben, die wil D66 zeker helpen. 
Alleen die andere groep, D66 is daar vrij hard naar, onder het 
motto: íedereen die kan werken moet werken’. U lijkt binnen 
deze groep verdere nuances te maken. Dat sommige van hen 
door lang uit het arbeidsproces te zijn een psychische drempel 
hebben om weer te gaan werken, en dat ze door individuele 
aandacht uiteindelijk beter meedraaien dan een onmiddellijke 
werkverplichting, die D66 voorstaat. Zie ik dat goed? 

Ja, meneer Pechtold, inderdaad. We moeten de verschillen 
tussen D66 en de SP niet overdrijven: de SP vindt ook dat wie 
kan werken moet werken. Omdat die grens tussen niet willen en 
niet kunnen vrij abstract is, kun je zeggen dat met die groep die 
u beschrijft, de SP inderdaad meer geduld heeft. En D66 ziet dat 
deze groep veel geld kost die ze liever aan andere dingen besteedt. 

Voor	mij	is	een	echte	democratie	een	plek	waar	men	welwillend	
is	de	belangen	of	argumenten	van	een	ander	te	begrijpen.	Voor	
mij	staat	het	humanisme,	net	als	mijn	‘ware’	democratie	voor	‘het	
verrijken	van	elkaars	wereld’	door	dialoog.	Sociocratie,	waarover	
meer	elders		in	deze	Spino,	is	trouwens	een	mooie	vorm	daarvan.	

Laten	 we	 meningen	 die	 afwijken	 minder	 als	 last	
benaderen	 en	 meer	 als	 verruiming,	 verrijking	 	 van	 onze	 
eigen	 leefwereld.	 	 Waar	 het	 mij	 uiteindelijk	 om	 gaat,	 van	
politicus	 tot	 burger:	 luisteren	 naar	 elkaar,	 niet	 omdat	 het	
moet,	 maar	 vanuit	 welwillendheid	 en	 nieuwsgierigheid.

Wil je meediscussiëren over dit onderwerp? 
Dat kan op facebook.com/spinopoel !

Degene die gelijk krijgt, het 
beste spreekt, en de ander 
het meest onder zich weet 
te plaatsen krijgt respect. 
Ik word daar een beetje 

misselijk van.

Bron: www.interieurindex.nl
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Jeroen Bouterse betoogt dat het filosofisch  
ideaal van redelijk overleg geen goed idee zou zijn 
voor onze politici in verkiezingsstrijd. Een beschouwing 
over filosofie, politiek, polarisatie en democratie.

De	 afgelopen	 verkiezingsperiode	 was	 voor	 veel	 mensen	 een	
nieuwe	 aanleiding	 zich	 te	 beklagen	 over	 de	 wantoestanden	
in	 de	 Nederlandse	 politiek:	 de	 boel	 is,	 zo	 heb	 ik	 begrepen,	
te	 versplinterd	 en	 instabiel,	 de	 campagne-oneliners	 gênant	
en	de	politici	 ongeloofwaardig.	Op	het	moment	van	 schrijven	
zijn	 PvdA	 en	 VVD	 met	 elkaar	 een	 coalitie	 aan	 het	 vormen,	
terwijl	 dezelfde	 partijen	 elkaar	 in	 de	 campagne	 voor	 van	
alles	 en	nog	wat	uitmaakten.	De	hypocrisie!	Waarom	konden	
dezelfde	 partijen	 niet	 al	 ín	 de	 campagne	 redelijk	met	 elkaar	
overleggen?	 Waarom	 tonen	 politici	 zich	 überhaupt	 niet	 in	
de	 campagne	 al	 wat	 opener	 voor	 het	 standpunt	 van	 de	
ander?	Wat	meer	 écht	 gesprek	 en	 wat	minder	 woordenstrijd	
om	 de	 kiezer,	 zou	 dat	 niet	 in	 het	 algemeen	 belang	 zijn?
 
Humanisten	hebben	met	andere	geloofsovertuigingen	gemeen	
dat	ze	wel	eens	een	wat	moralistische	visie	hebben	op	sociale	
fenomenen.	 Christenen,	 moslims	 en	 humanisten	 hebben	 de	
intentie	de	levenshouding	van	individuele	mensen	te	beïnvloeden,	
en	 dat	 heeft	 alleen	 zin	 als	 ze	 geloven	 dat	 dat	wat	 uitmaakt.	
Dat	is	vaak	prijzenswaardig,	maar	soms	ook	naïef.	Het	idee	dat	
onze	politiek	significant	zou	verbeteren	als	politici	nu	eindelijk	
eens	redelijk	met	elkaar	van	gedachten	wisselden	en	oprechte	
belangstelling	voor	elkaars	standpunten	toonden,	lijkt	mij	naïef.
 

Het	 ideaal	 achter	 dat	 laatste	 is	 een	 (overigens	 uiterst	
sympathiek)	 typisch	 Platoons	 ideaal	 van	 volledig	 door	 de	
rede	 bepaalde	 dialoog.	 Keer	 op	 keer	 hoor	 je	 in	 de	 antieke	
filosofie	 dat	 wijsgeren	 zich	 er	 blij	 over	 maken	 dat	 zij	
tenminste	 wél	 in	 staat	 zijn	 hun	 tegenstanders	 rustig	 uit	 te	
laten	 spreken	 en	 zich	 on	 the	 spot	 te	 laten	 overtuigen	 door	
de	 beste	 argumenten	 –	 dit	 alles	 zodat	 de	 dialoog	 alleen	 een	
gezamenlijke	 zoektocht	 wordt	 naar	 waarheid	 en	 andere	
hoogste	waarden,	in	plaats	van	een	wedstrijdje	gelijk	krijgen.

Maar	politiek	 is	geen	filosofie,	en	de	meeste	antieke	filosofen	
begrepen	 ook	 prima	 dat	 hun	 vergaande	 redelijkheid	 alleen	
mogelijk	was	in	een	speciaal	daartoe	geschapen	sfeer,	waarin	
geen	andere	belangen	met	dat	 van	de	Wijsheid	wedijverden.	
In	 de	 politiek	was	 dat	 ondenkbaar.	 Politiek	 gaat	 per	 definitie	

om	een	confrontatie	van	belangen,	om	de	verdeling	van	macht	
over	 de	 samenleving	 en	 van	 de	 vruchten	 van	 die	 macht.	

Toch	 is	er	met	democratieën	dan	weer	 iets	bijzonders	aan	de	
hand.	In	een	democratie	gaat	die	strijd	om	de	macht	namelijk	
wel	 samen	met	 de	 noodzaak	 veel	mensen	 te	 overtuigen.	Dit	
is	 des	 te	 meer	 zo	 als	 de	 potentiële	 machthebbers	 niet	 bij	

voorbaat	 zeker	 zijn	 van	 de	 steun	 van	 die	 mensen;	 precies	
de	 situatie	 waarin	 we	 als	 ontzuild	 Nederland	 zijn	 beland.	 In	
een	 democratie	 gaat	 het	 er	 om	 wie	 er	 gelijk	 krijgt	 van	 het	
volk;	 de	 verantwoordelijkheid	 voor	 zorgvuldige	 afweging	 van	
argumenten	 ligt,	 als	 ze	 ergens	 ligt,	 bij	 het	 volk,	 niet	 bij	 de	
politici.	We	 vragen	 ook	 niet	 van	 advocaten	 om	 toe	 te	 geven	
dat	hun	cliënt	schuldig	 is;	dat	 is	aan	de	aanklager	om	aan	te	
tonen,	en	aan	de	rechter	om	te	beoordelen.	Zo	ook	verdedigt	
een	beroepspoliticus	een	bepaald	belang	–	de	belangen	van	een	
bepaalde	 groep,	 een	 bepaalde	manier	 van	 leven,	 of	wat	 dan	
ook.	 (Alles	 is	 hier	 denkbaar,	 behalve	 eigenlijk	 dat	 dit	 belang	
algemeen	is.	Want	als	het	algemeen	zou	zijn,	zou	het	moeilijk	
onderwerp	van	politieke	controverse	hebben	kunnen	worden.)	

Dit	 belang	wordt	 het	 best	 verdedigd	 door	 zo	 sterk	mogelijke	
argumenten	 voor	 de	 eigen	 positie	 zo	 helder	 mogelijk	 voor	
het	 voetlicht	 te	 brengen.	 Dat	 vereist	 uiteraard	 begrip	 van	
de	 tegenstander,	 maar	 alleen	 voor	 zover	 dat	 begrip	 helpt	
haar	 argumenten	 te	 ondermijnen.	 	 Er	 zit	 dus	 wel	 degelijk	
een	 kern	 van	 ‘redelijkheid’	 in	 ons	 systeem:	 er	moet	 gepraat	
worden,	 politici	 moeten	 ons	 overtuigen.	 Maar	 daarbij	 zijn	 zij	
het	 niet	 op	 wie	 de	 verantwoordelijkheid	 van	 redelijkheid	 in	
beginsel	 rust,	 maar	 wij.	 Als	 het	 even	 laten	 we	 ons	 daarbij	
helpen	door	enigszins	betrouwbare	en	kritische	media.	En	wat	
wil	het	geval:	die	hebben	we	óók	al!	 Iedereen	die	3	minuten	
commentaar	 op	 de	 verkiezingsdebatten	 heeft	 gekeken,	
kon daar horen dat de kans dat PvdA en VVD elkaar in een 
coalitie	 konden	 ontwijken	 zeer	 gering	 was.	 Dat	 het	 in	 het	
belang	van	beide	partijen	was	de	verschillen	uit	te	vergroten,	
deed	daar	niets	 aan	af.	U	wist	 best	waar	u	 voor	 koos,	 toch?

Uiteraard	 is	 het	 prettig	 dat	 er	 door	 fact-checkers	 een	 paar	
basale	 spelregels	 zeker	 worden	 gesteld,	 zoals	 dat	 politici	
geen	 feitelijke	 leugens	mogen	 vertellen.	 Dat	 betekent	 echter	
niet	 dat	 Mark	 Rutte	 in	 een	 verkiezingsdebat	 moet	 proberen	
de	 sympathiekst	 mogelijke	 formulering	 van	 het	 standpunt	
van	Diederik	Samsom	te	vinden.	Dat	zou	zelfs	een	slecht	idee	
zijn.	Niet	 alleen	omdat	dat	niet	 in	 zijn	eigen	belang	 is,	maar	

omdat	 zo’n	 harmonieuze	 ‘politiek’	 zelfdestructief	 is.	 Zodra	
politici	 zich	 als	 filosofen	 gaan	 gedragen,	 en	 samen	 op	 zoek	
gaan	naar	wat	voor	iedereen	het	beste	is,	valt	er	voor	ons	niets	
meer	te	kiezen.	Dan	zal	de	strijd	om	de	macht	elders	moeten	
worden	 uitgevochten,	 en	wel	waar	wij	 hem	níet	 zien	 en	 niet	
kunnen	beïnvloeden.	Plato’s	filosoof-koning	is	géén	democraat.

Is	polarisatie	dan	overal	toe	te	juichen?	Werkt	die	niet	ook	vaak	
verlammend,	zoals	we	in	de	(zeer	democratische)	Amerikaanse	
politiek	 zien?	 Jawel,	 maar	 Nederlandse	 politiek	 bestaat	 niet	
alleen	 uit	 verkiezingen.	 In	 ons	 veelpartijenstelsel	 moeten	 er	
na	de	verkiezingen	altijd	coalities	worden	gevormd,	en	op	het	
moment	van	schrijven	zijn	Mark	Rutte	en	Diederik	Samsom	nu	
juist	 hard	 bezig	 zich	 in	 rustige	 gesprekken	met	 het	 volledige	
standpunt	 van	 de	 ander	 te	 confronteren,	 en	 van	 beide	 een	
compromis,	synthese	of	hoe	je	het	ook	wilt	noemen	te	maken.

We	hebben	zo	het	beste	van	alle	werelden:	politici	die	zodra	er	
besluiten	moeten	worden	genomen,	gedwongen	zijn	naar	elkaar	
te	luisteren	en	een	gezamenlijk	resultaat	uit	hun	verschillende	
uitgangspunten	 te	destilleren,	maar	die	 in	 verkiezingstijd	wel	
moeten	verantwoorden	hoe	de	samenleving	eruit	zou	zien	als	
zij	alleen	het	voor	het	zeggen	hadden.	Die	gelukkige	combinatie	
is	 te	 danken	 aan	 de	 versplintering	 van	 het	 Nederlandse	
partijenstelsel,		aan	de	zweverigheid	van	de	Nederlandse	kiezer,	
en	 aan	 de	 daaruit	 resulterende	 Nederlandse	 politieke	 cultuur

Wil je meediscussiëren over dit onderwerp? 
Dat kan op facebook.com/spinopoel !

Pleidooi vóór onze politieke cultuur

Humanisten hebben wel 
eens een moralistische 
visie op sociale fenomenen

Plato’s filosoof-koning is 
géén democraat.
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Sociocratie: 
een recept voor samenwerken?
Evelyn Bosma bespreekt de theorie en praktijk van 
sociocratische besluitvorming

Democratie en dictatuur
Tegen	 het	 eind	 van	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	 schreef	 de	
Nederlandse	onderwijshervormer	Kees	Boeke	dat	veel	mensen	
voor	 1940	 hadden	 verlangd	 naar	 een	 sterker	 eenhoofdig	
bestuur,	omdat	ze	ontevreden	waren	over	het	functioneren	van	
het	parlementaire	 stelsel.	Maar	de	oorlog	 liet	helaas	zien	dat	
een	dictatuur	ook	niet	de	ideale	staatsvorm	is.	Dan	toch	maar	
weer	 terug	 naar	 een	 parlementaire	 democratie?	 Nee,	 aldus	
Boeke,	want	ook	die	was	verre	van	ideaal.
	 Boeke	betoogt	dat	de	parlementaire	democratie	 leidt	
tot	versplintering	in	partijen,	eindeloze	debatten	in	de	Kamers	
en	demagogie.	In	theorie	klinkt	het	logisch:	in	een	democratie	
mag	 iedereen	 stemmen,	 dus	 iedereen	wordt	 gehoord	 en	 kan	
invloed	 uitoefenen	 op	 de	 besluitvorming.	 Het	 probleem	 is	
alleen	 dat,	 omdat	 de	 meerderheid	 beslist,	 die	 meerderheid	
de	 mogelijkheid	 (bevoegdheid!)	 heeft	 om	 de	 stem	 van	 de	
minderheid	 te	 ontkennen.	 Helaas	 is	 de	 meerderheid	 vaak	
gericht	op	het	belang	van	de	eigen	groep	en	niet	op	het	belang	
van	het	geheel.	Bovendien,	zo	zegt	Boeke,	 is	de	meerderheid	
nog	 onontwikkeld:	 wij	 hebben	 geen	 enkele	 zekerheid	 dat	 de	
leiders	de	belangelozen	en	de	meest	bekwamen	zijn.	

	 Een	 democratie	 heeft,	 net	 als	 een	 dictatuur,	 een	
lineaire	structuur.	In	deze	structuur	hebben	de	beleidsmakers,	
in	dit	geval	de	meerderheid	in	het	parlement,	de	bevoegdheid	
om	 een	 beslissing	 te	 nemen.	 Door	 deze	 structuur	 kan	 de	
beleidsmaker	snel	opdrachten	geven	aan	zijn	medewerkers	en	
er	 is	 een	 duidelijke	 verdeling	 van	 verantwoordelijkheden	 en	
bevoegdheden.	Wat	minder	goed	 is	aan	deze	structuur	 is	dat	
de	beleidsmaker	formeel	de	bevoegdheid	heeft	om	de	adviezen	
van	de	medewerkers	naast	zich	neer	te	 leggen.	Wanneer	een	
beleidsmaker	zich	 in	 zijn	besluiten	niet	 laat	beïnvloeden	door	
zijn	medewerkers	kan	de	organisatie	belemmerd	worden	in	het	
realiseren	van	haar	doelen.	Bovendien	heeft	deze	manier	van	
werken	 allerlei	 bijwerkingen.	 Medewerkers	 die	 niet	 gehoord	
worden,	kunnen	zich	bijvoorbeeld	passief	gaan	opstellen,	het	
besluit	saboteren	of	ziek	worden.
	 De	 parlementaire	 democratie	 is	 volgens	 Kees	 Boeke	
dus	niet	de	ideale	bestuursvorm.	Wat	dan	wel?	Wat	Boeke	zocht	

is	 een	 systeem	waarin	 niet	 de	meerderheid	 de	macht	 heeft,	
maar	een	systeem	waarin	het	belang	van	de	ander	gezien	wordt	
als	 even	 reëel	 als	 ons	 eigen	belang.	Dit	 systeem	noemde	hij	
‘sociocratie’.	

Sociocratie
In	 een	 sociocratisch	 systeem	 is	 het	 voor	 iedereen	 mogelijk	
om	 beslissingen	 die	 genomen	 moeten	 worden	 bij	 te	 sturen.	
Sociocratie	 berust	 op	 gelijkwaardige	 besluitvorming:	 in	 een	
sociocratische	 organisatie	 zijn	 de	 personen	 die	 de	 functies	
leiden,	uitvoeren	en	meten	vervullen,	gelijkwaardig.	
Sociocratie	gaat	uit	van	het	idee	dat	mensen	ongelijke,	unieke	
personen	zijn,	die	bij	de	besluitvorming	gelijkwaardig	zijn.	Die	
gelijkwaardigheid	ontstaat	wanneer	zij	besluiten	nemen	op	basis	
van	 consent.	Dit	 betekent	dat	 er	 alleen	een	besluit	 genomen	
wordt	 als	 niemand	 een	 beargumenteerd	 en	 overwegend	
bezwaar	kan	formuleren.	
	 Consent	 is	geen	consensus.	Om	je	consent	 te	geven	
hoef	je	het	niet	helemaal	eens	te	zijn	met	het	besluit,	zolang	
je	bezwaren	maar	niet	overwegend	zijn.	Bij	consensus	zijn	alle	
betrokkenen	 vóór	 het	 besluit;	 bij	 consent	 is	 niemand	 tegen.	
Consent	is	ook	niet	hetzelfde	als	het	recht	van	veto.	Het	is	het	
recht	van	argument.	Bij	veto	hoeft	degene	die	tegen	is	niet	te	
beargumenteren	waarom	hij	tegen	is.	Bij	consentbesluitvorming	
moet	 dat	 wel	 en	 hij	 moet	 ook	 aangeven	 of	 het	 bezwaar	
overwegend	is.	
	 Door	 iedereen	bij	de	besluitvorming	 te	betrekken	en	
geen	 enkel	 belang	 of	 mening	 te	 ontkennen	 kan	 voorkomen	
worden	 dat	 verschillen	 uitgroeien	 tot	 frustraties	 en	 conflicten	
die	een	goede	organisatie	belemmeren.	Een	organisatie	die	de	
principes	van	de	sociocratie	toepast,	stelt	iedere	medewerker	in	
staat	invloed	uit	te	oefenen	op	het	beleid.	Dat	leidt	tot	betere	
besluiten en draagvlak voor de uitvoering van het beleid.

 

Binnen	 een	 sociocratische	 organisatie	 blijft	 het	 mogelijk	 om	
besluiten	 op	 een	 andere	manier	 dan	met	 consent	 te	 nemen,	
bijvoorbeeld	op	democratische	of	autoritaire	wijze.	Voorwaarde	
is	wel	dat	het	besluit	om	op	die	manier	 te	besluiten	wel	met	
consent	is	genomen.

De Sociocratische Kringorganisatiemethode
Gerard	Endenburg,	 een	 leerling	van	Kees	Boeke,	 ontwikkelde	
in	 de	 jaren	 ’70	 de	 Sociocratische	 Kringorganisatiemethode	
en	 paste	 dit	 besluitvormingsmodel	 toe	 op	 zijn	 eigen	 bedrijf,	
Endenburg	Elektrotechniek.	In	1978	richtte	hij	het	Sociocratisch	
Centrum	Nederland	op	om	zijn	methode	verder	te	verspreiden.	
Dit	adviesbureau	helpt	allerlei	bedrijven	en	organisaties	bij	het	
invoeren van sociocratie.
	 De	 Sociocratische	 Kringorganisatiemethode	 heeft	
vier	 basisregels.	 De	 eerste	 basisregel	 is	 het	 consentprincipe	
dat	 hierboven	 besproken	 is.	De	 tweede	basisregel	 is	 dat	 een	
organisatie	 wordt	 opgebouwd	 met	 behulp	 van	 kringen.	 Een	
kring	 is	 een	 groep	 mensen	 die	 verantwoordelijk	 is	 voor	 het	
realiseren	van	een	gemeenschappelijke	doelstelling.	
De	 besluitvorming	met	 betrekking	 tot	 het	 beleid	 vindt	 plaats	
binnen	 de	 kring	 en	 de	 kring	 delegeert	 de	 taken	 leiden,	
uitvoeren	 en	 meten	 aan	 zijn	 leden.	 Binnen	 een	 organisatie	
wordt	 bijvoorbeeld	 een	 afdelingskring,	 een	 bestuurskring	 en	
een	 managementkring	 gecreëerd.	 Voor	 het	 functioneren	 van	
de kringen is het van belang dat de leden van de kringen niet 
alleen	geschoold	worden	op	hun	eigen	vakgebied,	maar	ook	in	
vaardigheden	als	argumenteren,	vergaderen	en	het	formuleren	
van	een	gemeenschappelijke	doelstelling.
 

De	 derde	 basisregel	 is	 de	 dubbele	 koppeling.	 Dit	 betekent	
dat	 kringen	 aan	 elkaar	 gekoppeld	 moeten	 zijn,	 zodat	

besluitvormingsprocessen	in	alle	richtingen	doorstromen	en	de	
organisatie	een	geheel	 is.	Bij	de	verbinding	van	twee	kringen	
nemen	 minstens	 twee	 leden	 van	 de	 ene	 kring	 deel	 aan	 de	
besluitvorming	in	de	naast	hogere	kring.	Deze	personen	zijn	de	
functionele	leider	en	een	gekozen	afgevaardigde.	
De	structuur	van	de	dubbele	koppeling	komt	terug	in	het	logo	
van	het	Sociocratisch	Centrum,	dat	hier	boven	is	afgebeeld.
	 De	vierde	basisregel	komt	voort	uit	de	eerste	basisregel	
en	gaat	over	het	kiezen	van	personen.	Voor	elke	taak	wordt	de	
meest	passende	persoon	gezocht.	Het	verkiezen	van	personen	
gebeurt	alleen	met	consent,	na	een	open	discussie.

Het consentspel: oefenen met sociocratie
In	 theorie	 klinkt	 dit	 heel	 aantrekkelijk,	maar	hoe	 zit	 het	met	
de	praktijk?	Is	sociocratie	niet	enorm	tijdrovend?	Volgens	het	
Sociocratisch	Centrum	Nederland	kost	het	inderdaad	meer	tijd	

om	 iedereen	zijn	mening	 te	 laten	geven,	maar	wordt	die	 tijd	
teruggewonnen	 in	 de	besluitfase,	 juist	 doordat	mensen	 in	 de	
rondes	waarin	 ze	 hun	meningen	 bespreken	 dichter	 bij	 elkaar	
komen	te	staan.
	 Vorig	 jaar	 heb	 ik	 met	 een	 groep	 mensen	 het	
Consentspel	 van	 het	 Sociocratisch	 Centrum	 gespeeld.	 In	 het	
spel	 wonen	 de	 deelnemers	 samen	 in	 een	 huis,	 ieder	 in	 een	
andere	kamer.	Ze	moeten	met	consent	afspraken	maken	over	
de	gang	van	zaken	in	huis.	In	onze	variant	van	het	spel	moesten	
we	afspraken	maken	over	het	gebruik	van	de	parkeerplaats	die	
bij	het	huis	hoorde.	Verderop	in	de	straat	waren	nog	een	aantal	
parkeerplaatsen,	maar	 er	 was	 er	maar	 één	 precies	 voor	 het	
huis.	Ik	presenteerde	mezelf	als	een	bewoner	zonder	auto	en	
stelde	me	heel	makkelijk	op.	Aangezien	ik	geen	auto	had,	vond	
ik	de	verdeling	van	de	parkeerplaats	niet	zo	belangrijk.	
 Mijn houding veranderde echter toen een van 
de	 deelnemers	 een	 gehandicapte	 begon	 te	 spelen	 die	 de	
parkeerplaats	op	een	vervelende	manier	opeiste	en	totaal	niet	
luisterde	naar	de	meningen	en	ideeën	van	de	andere	bewoners.	
Hoewel	 ik	 het	 normaal	 logisch	 zou	 vinden	 dat	 iemand	 die	
gehandicapt	is	de	parkeerplaats	krijgt,	gunde	ik	deze	jongen	de	
parkeerplaats	gewoon	niet	en	vond	ik	het	opeens	een	probleem	
dat	 die	 parkeerplaats	 precies	 aan	 mijn	 raam	 grensde.	 De	
discussie	veranderde	van	een	gesprek	over	de	parkeerplaats	in	
een	discussie	over	de	houding	van	de	vervelende	gehandicapte.	
	 Na	 een	 ronde	 frustratie	 spuien	 bleek	 dat	 de	 jongen	
met	de	handicap	zich	niet	erkend	voelde	in	zijn	probleem.	Toen	
zijn	huisgenoten	begrip	toonden	voor	zijn	situatie,	draaide	de	
jongen	 bij	 en	 keerden	 we	 terug	 naar	 het	 parkeerprobleem.	
Vrij	snel	kwamen	we	tot	een	oplossing.	De	parkeerplaats	werd	
eerlijk	verdeeld	onder	de	bewoners,	iedereen	zijn	eigen	dag,	en	
de	huisgenoten	van	de	jongen	met	de	handicap	bleken	bereid	
te	zijn	om	hem	op	de	dagen	waarop	hij	geen	recht	had	op	de	
parkeerplek	voor	de	deur	te	begeleiden	naar	en	van	de	andere	
parkeerplaats	in	de	straat.	We	hadden	niet	alleen	een	oplossing	
gevonden	 voor	 het	 parkeerprobleem,	maar	 ook	 nog	 eens	 de	
sociale	verhoudingen	in	huis	verbeterd!

Sociocratie op school
Boekes	ideeën	voor	een	sociocratische	bestuursvorm	in	plaats	
van	 een	 democratisch	 parlementair	 stelsel	 of	 een	 dictatuur	
bouwden	voort	op	zijn	 ideeën	over	een	sociocratische	school.	
In	1926	stichtten	Kees	Boeke	en	zijn	vrouw	Beatrice	Cadbury	
in	Bilthoven	de	Werkplaats	Kindergemeenschap,	een	stichting	

Thema-artikel
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met	 peutergroepen,	 basisonderwijs	 en	 voortgezet	 onderwijs.	
Uitgangspunt	 van	 deze	 school	 was	 en	 is	 kinderen	 te	 leren	
om	 initiatief	 te	 nemen,	 zelf	 na	 te	 denken	 in	 het	 belang	 van	
het	geheel	 en	verantwoordelijkheid	 te	dragen	voor	de	groep.	
Boeke	liet	de	leerlingen	deelnemen	aan	de	organisatie	van	de	
school.	Maandelijks	werd	er	een	bespreking	gehouden	waarin	
beslissingen	genomen	werden,	niet	op	basis	van	de	meerderheid,	
maar	op	basis	van	volledige	overeenstemming	van	stemmen.	
In	de	maandelijks	gehouden	werkverdelingsbijeenkomst	werd	
besloten	wie	welke	taken	binnen	de	school	uit	zou	gaan	voeren.	
In	1934	publiceerde	Kees	Boeke	zijn	ervaringen	met	deze	school	
in	zijn	boek	Kindergemeenschap. 
	 Interessant	 detail:	 de	 prinsessen	 Beatrix,	 Irene	 en	
Margriet	gingen	een	aantal	jaar	naar	deze	school,	totdat	ze	er	
vrij	onverwacht	weer	vanaf	gehaald	werden.	De	reden	 is	nog	
steeds	niet	helemaal	duidelijk.	In	2008	vertelt	prinses	Margriet	
in	het	tv-portret	‘Margriet	65,	meer	dan	een	prinses’,	dat	werd	
uitgezonden	 door	 de	 NOS,	 over	 haar	 tijd	 op	 de	 Werkplaats	
Kindergemeenschap.	Ze	vindt	de	school	‘gewild	idealistisch’	en	
gruwelt	er	nog	van:	 “Zo’n	school	waar	alles	anders	en	nieuw	
moest	en	waar	we	dus	absoluut	niets	leerden.	Want	het	moest	
allemaal	heel	creatief	zijn	en	vooral	geen	discipline	en	allemaal	
van	dat	soort	dingen.	Ik	was	eigenlijk	heel	erg	blij	dat	ik	van	die	
school	afmocht.”

 
	 Decennia	 na	 de	 oprichting	 van	 de	 Werkplaats	
Kindergemeenschap	 werd	 in	 2002	 de	 eerste	 Iederwijsschool	
opgericht,	een	sociocratische	school	waar	kinderen	zelf	kunnen	
bepalen	wat	 ze	willen	 leren	en	op	welk	moment.	 In	de	 jaren	
daarna	 verschenen	 steeds	 meer	 van	 dit	 soort	 particuliere	
scholen.	 Een	 Iederwijsschool	 bestaat	 uit	 één	 groep	 van	
verschillende	 leeftijden.	 Het	 idee	 hierachter	 is	 dat	 kinderen	
niet	 alleen	 zelfstandig	 leren,	maar	 ook	 van	 elkaar	 en	 van	de	
begeleiders.	Een	Iederwijsschool	heeft	geen	gewone	klaslokalen,	
maar	 verschillende	 ruimtes,	 zoals	 een	 keuken,	 een	 tuin,	 een	
studiekamer	 en	 een	 computerhoek.	 De	 kinderen	 kunnen	 zelf	
meebeslissen	over	de	inrichting	van	de	school.	Zij	hebben	een	
even	grote	stem	als	de	volwassen	begeleiders	in	de	dagelijkse	
gang	van	zaken	op	de	school.	
	 Iederwijs	 kreeg	 veel	 aandacht	 in	 de	 media,	 zowel	
positieve	 als	 negatieve.	 De	 voorstanders	 waren	 blij	 met	 de	
vrijheid	die	de	kinderen	kregen;	de	tegenstanders	waren	bang	
dat	 kinderen	 door	 deze	 vrijheid	 niet	 genoeg	 zouden	 leren.	
Hetzelfde	 commentaar	 als	 prinses	 Margriet	 dus.	 Een	 aantal	
Kamerleden	van	de	VVD	en	het	CDA	begon	kritische	vragen	te	
stellen	en	hun	zorgen	over	de	kwaliteit	van	dit	type	onderwijs	te	
uiten. 

In	 2005	 oordeelde	 de	 Onderwijsinspectie	 dat	 acht	 van	 de	

zeventien	Iederwijsbasisscholen	niet	voldeden	aan	de	wettelijke	
normen.	Vanaf	toen	begon	het	aantal	Iederwijsscholen	terug	te	
lopen.	Veel	scholen	sloten	hun	deuren	of	stapten	over	op	een	
ander	type	onderwijs.	Basisschool	Wonderwijs	in	Loenen	was	de	
laatste	Iederwijsschool	van	Nederland.	Inmiddels	profileert	de	
school	zich	niet	meer	als	Iederwijsschool,	maar	werkt	nog	wel	
grotendeels	 volgens	de	 sociocratische	uitgangspunten	van	dit	
type	school.	Ook	elders	in	Nederland	zijn	scholen	te	vinden	met	
een sociocratische organisatiestructuur. 

Sociocratie in het bedrijfsleven
Naast	 scholen	 zijn	 er	 in	 Nederland	 ook	 een	 aantal	 bedrijven	
met	 een	 sociocratische	 organisatiestructuur.	 Lable,	 een	
softwarebedrijf	 dat	webapplicaties	maakt,	werkt	min	 of	meer	
op	sociocratische	wijze,	hoewel	niemand	binnen	het	bedrijf	de	
term	 ‘sociocratie’	 ooit	 heeft	 genoemd.	 Jeroen	 Hoek,	 een	 van	
de	medewerkers,	 legt	uit	hoe	er	bij	 Lable	besluiten	genomen	
worden.	“Alle	twaalf	medewerkers	van	Lable	hebben	evenveel	
te	 zeggen	 binnen	 het	 bedrijf.	 Er	 is	 geen	 baas	 en	 grote	
beslissingen	nemen	we	samen.	Over	kleinere	zaken	beslissen	
individuele	medewerkers	of	kleine	groepjes	medewerkers	zelf.	
De	besluitvorming	is	dan	vaak	impliciet.	Als	iemand	het	er	niet	
mee	 eens	 is,	 dan	 hoor	 je	 het	wel;	 zolang	 de	 besluiten	maar	
transparant	zijn.”
	 “Er	 kleven	 natuurlijk	 risico’s	 aan	 deze	 manier	 van	
besluitvorming.	 Soms	wordt	 een	 persoonlijke	mening	 te	 snel	
neergezet	als	overwegend	neergezet,	terwijl	later	blijkt	dat	er	
ruimte	 is	 voor	 alternatieven.	 Te	 veel	 discussie	 is	 vermoeiend	
en	contraproductief.	Aan	de	andere	kant	 is	het	ook	niet	altijd	
duidelijk	wanneer	een	beslissing	belangrijk	genoeg	 is	om	alle	
medewerkers	erbij	te	betrekken.	Mensen	verschillen	soms	van	
mening	over	wat	ze	belangrijke	beslissingen	vinden	en	soms	kun	
je	niet	overzien	hoe	groot	een	beslissing	eigenlijk	is.	Onschuldig	

ogende	beslissingen	kunnen	soms	meer	invloed	hebben	dan	je	
van	tevoren	denkt.”
	 “Maar	de	voordelen	wegen	zonder	twijfel	op	tegen	de	
nadelen.	De	medewerkers	voelen	zich	meer	betrokken	bij	het	
bedrijf,	waardoor	de	kwaliteit	van	onze	producten	en	diensten	
hoger	is.	Het	bedrijf	is	transparant:	er	zijn	geen	geheimen	en	
dat	komt	de	sfeer	ten	goede.	Medewerkers	zijn	ook	flexibeler,	
doordat	 ze	 zelf	 het	 initiatief	 kunnen	 nemen	 om	 problemen	
op	 te	 lossen.	 Verder	 geeft	 de	 structuur	 van	 ons	 bedrijf	 de	
medewerkers	 de	 mogelijkheid	 om	 betrokken	 te	 zijn	 bij	 alle	
aspecten	 van	 het	 bedrijf.	 Iedereen	 is	 aangenomen	 voor	 een	
bepaalde	 functie,	 maar	 je	 wordt	 ook	 betrokken	 bij	 het	 werk	
van	anderen.	Dat	is	handig,	want	als	je	meer	weet	over	hoe	het	
bedrijf	werkt,	dan	werk	je	uiteindelijk	ook	efficiënter.	Zelf	ben	
ik	 bijvoorbeeld	 programmeur,	 maar	 ik	 beantwoord	 soms	 ook	

de	helpdesktelefoon.	Dat	geeft	een	positief	beeld	naar	buiten:	
klanten	vinden	het	prettig	om	de	maker	van	de	software	zelf	te	
spreken.	Bovendien	kan	 ik	op	deze	manier	direct	aan	de	slag	
met	 de	 feedback	 van	 de	 klant.”	 Een	 goede	 koppeling	 tussen	
leiden,	uitvoeren	en	meten	dus.
	 In	 de	 praktijk	 blijkt	 dat	 het	 niet	 altijd	 duidelijk	
is	 wanneer	 besluitvorming	 democratisch	 is	 en	 wanneer	
sociocratisch.	 Jeroen	 Hoek	 vertelt	 dat	 het	 soms	 gebeurt	 dat	
iemand	principieel	 tegen	een	bepaald	besluit	 is,	maar	zich	er	
toch	bij	neerlegt,	omdat	de	meerderheid	voor	is.	Is	dat	dan	nog	
sociocratisch?	 Jeroen:	 “We	 zijn	 altijd	 op	 zoek	naar	 de	balans	
tussen	een	ideaal	en	praktische	bedrijfsvoering.	We	werken	op	
een	 sociocratische	manier,	 omdat	 we	 proberen	 om	 elkaar	 te	
overtuigen	 en	 gezamenlijk	 beslissingen	 te	 nemen.	 Soms	 lukt	
dat	niet	en	dan	moet	er	democratisch	besloten	worden.”

Sociocratie in de politiek
Terug	 naar	 het	 begin	 van	 dit	 artikel:	 Kees	 Boekes	 voorstel	
om	 na	 de	 Tweede	Wereldoorlog	 niet	 terug	 te	 gaan	 naar	 een	
democratisch	parlementair	stelsel,	maar	naar	een	sociocratische	
bestuursvorm.	 Het	 mag	 duidelijk	 zijn:	 dit	 plan	 is	 nooit	
uitgevoerd,	 want	 we	 leven	 nog	 steeds	 in	 een	 parlementaire	
democratie.	Sociocratie	invoeren	op	een	school	of	in	een	bedrijf	
is	 relatief	 eenvoudig	 en	 overzichtelijk	 in	 vergelijking	met	 het	
invoeren	van	sociocratie	op	landelijk	niveau.	Toch	is	het	volgens	
het	Sociocratisch	Centrum	Nederland	wel	mogelijk
	 Het	Centrum	geeft	de	eurocrisis	als	voorbeeld	van	hoe	
sociocratie	 de	 politiek	 zou	 kunnen	 helpen.	 Om	 de	monetaire	
crisis	 in	Europa	 in	de	toekomst	te	voorkomen	moeten	de	EU-
lidstaten	op	internationaal	niveau	meer	financiële	samenwerking	
aangaan,	maar	tegelijkertijd	zijn	ze	bang	om	hun	autonomie	te	
verliezen	ten	koste	van	een	begroting	op	Europees	niveau	en	
een	Europees	orgaan	dat	gaat	vertellen	wat	de	lidstaten	moeten	
doen.	Volgens	het	Sociocratisch	Centrum	is	samenwerking	wel	
degelijk	 mogelijk.	 Voorwaarde	 is	 dat	 de	 verschillende	 lagen	
in	de	Europese	hiërarchie	gelijkwaardig	zijn	aan	elkaar,	zodat	
landen	 binnen	 een	 hiërarchie	 toch	 soeverein	 kunnen	 blijven.	
Dit	is	mogelijk	met	consent	en	dubbele	koppeling,	omdat	deze	
twee	samen	de	macht	van	de	meerderheid	tegen	gaan.	Volgens	
het	Sociocratisch	Centrum	is	het	op	deze	manier	mogelijk	om	
samen	te	werken	en	tegelijkertijd	soeverein	te	zijn.
	 Ik	betwijfel	of	 sociocratie	echt	gaat	werken	op	grote	
schaal.	Een	belangrijke	voorwaarde	voor	sociocratie	is	namelijk	
dat	 iedereen	bereid	 is	 zich	 coöperatief	 op	 te	 stellen.	Aan	het	
begin	van	het	Consentspel	leek	dat	een	probleem	te	zijn,	maar	
uiteindelijk	 konden	 we	 tot	 een	 oplossing	 komen,	 doordat	 de	
hork	 in	 huis	 zich	minder	 horkerig	 ging	 gedragen.	Op	 grotere	
schaal	zijn	er	alleen	maar	meer	horken	te	vinden.	Hoe	groter	
de	 schaal,	 hoe	 groter	 de	 belangen	 en	 hoe	 groter	 de	 ego’s.	
Bovendien	zijn	er	in	de	politiek	idealen	die	met	elkaar	botsen	en	
nooit	verenigbaar	zullen	worden.	Die	kunnen	er	in	een	bedrijf	
natuurlijk	ook	zijn,	maar	in	de	politiek	zijn	de	belangen	meestal	
groter	en	zullen	de	idealen	dus	harder	botsen.
	 Jeroen	Hoek	 voegt	 daaraan	 toe	 dat	 je	 in	 de	 politiek	
wel	 enigszins	 aan	 de	 linkerkant	 moet	 zitten	 om	 sociocratie	
in	 te	 voeren:	 “Ik	 vermoed	dat	wel	 een	enigszins	 socialistisch	
ingesteld	 moet	 zijn	 om	 sociocratische	 besluitvorming	 toe	 te	
passen;	je	moet	bereid	zijn	om	invloed	te	delen	met	je	collega’s.	

Sommige	mensen	willen	dat	niet,	bijvoorbeeld	omdat	ze	ouder	
zijn,	meer	verdienen	of	hoger	opgeleid	zijn.	Sommige	mensen	
werken	gewoon	ook	beter	 in	 een	hiërarchie,	 zowel	 boven	als	
onder	aan	de	ladder.	Er	zijn	mensen	die	juist	een	afgebakende	
verantwoordelijkheid	willen	en	een	baas	die	zegt	wat	ze	moeten	
doen.	Wel	ben	ik	van	mening	dat	ieder	bedrijf	bepaalde	aspecten	
van	 de	 sociocratie	 over	 zou	 kunnen	 nemen,	 bijvoorbeeld	 de	
transparantie:	daar	wordt	elk	bedrijf	beter	van.”

Meer informatie over sociocratie en de Sociocratische 
Kringorganisatiemethode is te vinden op www.sociocratie.nl, de 
website van het Sociocratisch Centrum Nederland.

“Zusje” over Iederwijs

Het kost inderdaad meer tijd 
om iedereen zijn mening te la-
ten geven, maar die tijd wordt 

teruggewonnen

Ik betwijfel of  sociocratie gaat 
werken op grote schaal
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waar	namelijk	het	gedrag	van	elk	van	de	visjes	op	gebaseerd	
is:	kopieer	het	gedrag	van	je	buurvis.	Kleine	afwijkingen	tussen	
de	vissen,	bijvoorbeeld	door	het	zien	van	de	aanvaller,	maakt	
het	 tot	 een	 onvoorspelbaar	 spektakel,	 terwijl	 de	 natuurwet	
die	er	aan	ten	grondslag	 ligt,	 juist	heel	eenvoudig	en	gekend	
is.	 Een	 ander	 voorbeeld	 is	 een	 storm	 in	 de	woestijn,	waarbij	
zand	 stuift	 over	 de	 grillige	 woestijnvlakten.	 Er	 kunnen	 op	
een	 zeker	 moment	 schitterende	 zandduinen	 verschijnen,	 die	
vanuit	 de	 lucht	 een	 prachtig	 patroon	 laten	 zien	 wanneer	 ze	
onder	een	hoek	door	de	zon	beschenen	worden.	Toch	hebben	
de	 individuele	 zandkorreltjes	 geen	 enkel	 benul	 van	 wat	 voor	
schitterende	vorm	ze	deel	uitmaken.	Ze	beantwoorden	slechts	
aan	de	wetten	van	de	natuur.

Laten	 we	 nu	 de	 brug	 slaan	 naar	mensen.	Want	 ook	 wij	 zijn	
deeltjes	van	een	groter	geheel.	Zou	het	zo	kunnen	zijn	dat	het	
ontstaan	 van	 orde	 en	 chaos	 ook	 voor	mensenmassa’s	 geldt?	
We	weten	allemaal	dat	mensen	kuddedieren	zijn.	Dat	laat	ook	
het	volgende	voorbeeld	zien.	Een	voetbalstadion.	Wie	heeft	niet	
ooit	de	wave	gezien	die	door	het	stadion	gaat?	Misschien	heb	je	
er	zelf	wel	eens	aan	meegedaan.	Je	ziet	de	wave	bewegen	aan	
de	overkant,	dan	komt	hij	steeds	dichterbij	en	vlak	nadat	het	
vak	links	van	je	is	gaan	staan	ga	je	zelf	staan	en	weer	zitten.	Je	
keuze	wanneer	te	gaan	staan	is	een	heel	simpele	handeling.	Ook	

een	simpele	natuurwet.	Ik	ga	staan,	wanneer	de	mensen	links	
van	mij	gaan	staan.	Dat	is	alles	wat	je	gedrag	op	zo’n	moment	
bepaalt.	Maar	nu	een	gemene	vraag.	Wie	is	de	coördinator	van	
de	wave?	Wie	organiseerde	hem?	Het	antwoord	luidt:	niemand.	
Een	wave	ontstaat.	 En	 is	 zeer	 illustratief	 voor	 hoe	de	natuur	
werkt.	Want	ook	is	er	niet	één	zandkorreltje	in	de	woestijn	dat	
zegt:	kom,	laten	we	samen	een	duin	vormen.	Of	één	visje	in	de	
school	dat	zegt,	nu	moet	de	school	langwerpig	worden	en	dan	
weer	uiteenwaaieren.	Al	deze	dingen	gebeuren	gewoon.	Het	is	
het	spontaan	ontstaan	van	orde	uit	chaos,	zeer	grillig	en	voor	
ons	onvoorspelbaar,	maar	wel	geheel	bepaald	door	de	wetten	
der	natuur.	De	natuur	kunnen	we	zien	als	een	zeer	creatieve	
scheppende	kracht,	die	niet	los	staat	van	onszelf.	Mij	persoonlijk	
maakt	dit	inzicht	tot	een	blij	mens.

Wie	had	half	augustus	kunnen	denken	dat	de	PvdA	niet	alleen	
groter	dan	de	SP	zou	worden,	maar	zelfs	de	tweede	partij	zou	
worden	van	het	land,	kort	achter	de	VVD?
Dat	was	 niet	 te	 voorspellen.	Half	 augustus	waren	 de	meeste	
stemmen	 op	 links	 nog	 te	 vinden	 bij	 de	 SP.	 Het	 is	 als	 een	
begintoestand	van	een	chaotisch	systeem.	Kleine	wijzigingen	in	
de	beginsituatie	groeien	in	rap	tempo	uit	tot	grote	verschillen	

in	 einduitslag.	 Wat	 heeft	 Diederik	 Samson	 zo	 goed	 gedaan	
dat	hij	zoveel	zetels	won	van	de	SP?	Of	is	dit	hem	simpelweg	
overkomen?	Anders	gezegd:	heeft	hij	de	wave	georganiseerd	of	
is	de	wave,	net	als	in	het	stadion,	ontstaan?	Ik	zou	willen	pleiten	
voor	 het	 laatste.	 Er	 is	 sprake	 van	 een	 terugkoppelingseffect.	
Wat	zegt	houdt	dit	 in?	Dat	een	aanvankelijk	kleine	winst	van	
kiezers	voor	de	PvdA	snel	uitgroeide	tot	een	grote	winst.	
Zo	kon	het	gebeuren	dat	zonder	dat	de	partijleider	van	de	PvdA	
iets	bijzonders	heeft	gedaan,	want	zo’n	moment	valt	niet	aan	te	
wijzen,	hij	plotsklaps	in	de	lift	terecht	kwam.	

Dit	 is	Chaos	 in	actie,	waarbij	de	ene	vorm	van	het	electoraat	
over gaat in de andere.
In	mijn	ogen	is	dit	net	als	de	duinvorming	in	de	woestijn	en	het	
gedrag van de visjes in de school een voorbeeld van hoe de 
Chaostheorie	 in	 de	praktijk	werkt.	Binnen	de	Chaostheorie	 is	
het	zo	dat	de	kleine	deeltjes	die	samen	het	geheel	vormen,	zich	
gedragen	volgens	gekende	wetten,	maar	dat	het	gedrag	van	het	
geheel	intrinsiek	onvoorspelbaar	is.	Wat	is	hier	de	gekende	wet?	
De	basisregel	die	we	kunnen	we	opstellen	voor	een	substantiële	
groep	 kiezers	 luidt:	 ik	 stem	 bij	 voorkeur	 op	 de	 SP,	 tenzij	 de	
PvdA	met	mijn	stem	de	grootste	kan	worden.	En	zo	ontstaat	
dus	die	feedback	loop.	De	peilingen	zijn	een	weergave	van	het	
kiesgedrag	van	de	massa	en	het	kiesgedrag	van	de	massa	 in	
de	 peiling	 van	 morgen	 wordt	 beïnvloed	 door	 de	 peiling	 van	
vandaag.	Het	is	het	kuddegedrag	wat	schapen	ook	vertonen	en	
zoals	ook	het	spreekwoord	luidt:	als	het	eerste	schaap	over	de	
dam	is	volgen	er	meer.

Terug	naar	Spinoza	en	de	naturende	natuur.	Enkele	tijdgenoten	
van	Spinoza	stelden	in	besprekingen	van	staat	en	politiek	dat	
de	natuur	haar	eigen	wetten	heeft	en	een	rechtsstaat	ook	haar	
eigen	 wetten.	 Beide	 werden	 dus	 losgekoppeld.	 Volgens	 het	
uitgangsprincipe	 van	 natuurlijkheid	 van	 Spinoza	 en	 ook	 het	
hedendaagse	humanisme	kan	dit	niet.	
Er	is	één	natuur	en	zoals	wij	mensen	niet	kunnen	leven	zonder	
die	natuur,	kan	ook	een	staat	niet	bestaan	zonder	de	natuur.	De	
natuur	 is	een	voorwaarde	voor	het	bestaan	van	een	staat	en	
vanuit	dit	gezichtspunt	is	een	staat	zelf	een	natuurverschijnsel.	
En	wij	mensen	zijn	ook	natuurverschijnselen.	Zoals	we	hebben	
gezien	 in	de	voorbeelden	maakt	het	de	natuur	niets	uit	of	zij	
een	verzameling	zandkorrels,	een	school	vissen,	of	een	groep	
mensen	 bestuurt.	 Zij	 spreidt	 slechts,	 volgens	 haar	 eigen	
wetten,	haar	eigen	potentie	tentoon.	Voor	mij	voelt	het	als	een	
schitterend	voorrecht	om	deel	te	mogen	zijn	van	zo’n	grote,	op	
een	positieve	manier	ontzagwekkende	natuur.	Je	ziet	 in	 je	en	
buiten	je	de	wereld	zich	ontvouwen,	terwijl	je	daar	zelf	deel	van	
bent.	Zo	wordt	het	leven	ineens	geen	strijd	tegen	de	stroom	in,	
maar	een	geheel	verzorgde	reis,	waarin	zelfs	onze	eigen	keuzes	
voor	ons	worden	gemaakt.	Vier	dit	leven	mee!

Bezoek de website van Jesse Rietveld: www.wijzijnnatuur.nl

Thema-artikel

Zo wordt het leven ineens geen 
strijd tegen de stroom in, maar 
een geheel verzorgde reis

Het gedrag van de massa

Jesse Rietveld laat zien hoe ook in de verkiezingen 
menselijk gedrag zich laat interpreteren als onderdeel 
van de natuur. Wat is de overeenkomst tussen een 
school vissen en de wave in een voetbalstadion, en wat 
kunnen we daardoor leren over onszelf en onze plaats in 
de wereld?

We	 hebben	 de	 verkiezingen	 voor	 de	 Tweede	 Kamer	 achter	
de	 rug.	 Een	 nek-aan-nekrace	 tussen	 PvdA	 en	 VVD	 is	 beslist	
in	 het	 voordeel	 van	 de	 VVD	 en	 beide	 partijen	 proberen	 nu	
samen	 een	 regering	 te	 vormen.	 Het	 feit	 dat	 wij	 allemaal	
gerechtigd	zijn	om	een	stem	uit	te	brengen,	dat	onze	stemmen	
volksvertegenwoordigers	in	de	kamer	brengen	en	dat	voor	het	
aannemen	 van	 nieuwe	 wetten	 een	meerderheid	moet	 zijn	 in	
dat	Parlement	 laat	 zien	dat	wij	 in	een	democratie	 leven.	Een	
hoogstaand	stukje	beschaving,	zo	wordt	het	doorgaans	gezien.	
Een	 hoge	 uiting	 van	 cultuur.	 Op	 het	 eerste	 gezicht	 lijkt	 het	
er	 sterk	 op	 dat	 zo’n	 cultuursysteem	 iets	 autonooms	 is,	 wat	
bijvoorbeeld losstaat van iets als de natuur. 
	 Maar	kan	dat	wel?	Een	democratie	is	een	product	van	
de	mens	en	over	de	mens	zegt	het	humanisme:	‘de	mens	leeft	in	
de	natuur	en	is	onverbrekelijk	verbonden	met	de	natuur;	zonder	
de	natuur	kan	de	mens	niet	leven’.	Dit	is	het	uitgangspunt	van	
natuurlijkheid.
	 Sta	me	toe	op	deze	plek	even	stil	 te	zijn	bij	de	man	
wiens	naam	dit	blad	draagt:	Spinoza.	Spinoza	was	een	naturalist	
en	hanteerde	net	als	het	humanisme	van	nu	het	uitgangspunt	
van	natuurlijkheid.	Om	het	dynamische	karakter	van	de	natuur	
aan	te	geven	gebruikte	hij	de	term	‘natura	naturans’,	naturende	
natuur.	De	natuur	is	haar	eigen	oorzaak,	zo	zegt	hij,	en	herschept	
zichzelf	 voortdurend	 in	 nieuwe	 vormen	 en	 omstandigheden,	
waarin	mensen	ook	hun	plek	hebben,	evenals	dieren,	wolken	
en	stenen.	Zou	het	dus	zo	kunnen	zijn	dat	die	zichzelf	almaar	
herscheppende	 natuur	 ook	 ons	 beschaafde	 systeem	 van	 een	
democratie	 omvat?	 Anders	 gezegd:	 kunnen	 we	 iets	 als	 naar	
de	stembus	gaan	zien	als	een	puur	natuurverschijnsel?	En	wat	
betekent	 dat	 voor	 hoe	 we	 in	 het	 leven	 staan?	Wat	 betekent	

het	voor	ons	 levensgeluk?	 Ik	 laat	 je	zien	hoe	het	 is	om	door	
de bril van natuurlijkheid te kijken naar ogenschijnlijk heel 
verschillende	verschijnselen,	om	te	ontdekken	dat	onze	wereld	
een	dynamisch	geheel	is	waarin	alles	geheel	vanzelf	gaat,	ons	
eigen handelen incluis.

Wie	heeft	ooit	gehoord	van	‘the	butterfly	effect’?	Het	is	een	term	
afkomstig	uit	de	natuurkundige	Chaostheorie.	‘Kan	een	vlinder	
die	met	zijn	vleugels	klapt	in	China	een	tornado	veroorzaken	in	
de	VS’?	was	de	prikkelende	vraag	van	een	wetenschapper.	
Dit	 lijkt	 bizar.	 Toch	 is	 dit	 fenomeen	 Chaos,	 dat	 gaat	 over	
hoe	 kleine	 gebeurtenissen	 grote	 gevolgen	 kunnen	 hebben,	
alomtegenwoordig	in	de	natuur.	De	Chaostheorie	laat	zien	dat	

ook	al	kennen	we	de	wetten	die	in	de	natuur	of	een	systeem	in	
de	natuur	werkzaam	zijn,	we	de	toekomst	onmogelijk	kunnen	
kennen.	Kleine	afwijkingen	in	de	beginsituatie	van	een	systeem	
groeien	 door	 terugkoppelingen	 uit	 tot	 grote	 verschillen	 in	
uitkomst.	En	gaat	Chaos	 louter	over	wanorde?	Nee,	Chaos	 in	
de	Chaostheorie	gaat	over	de	dans	van	orde	en	wanorde,	van	
vorm	en	vormeloosheid.	Kijk	maar	naar	de	natuur:	die	creëert	
ieder	jaar	vele	levensvormen,	maar	laat	ook	veel	levensvormen	
sterven	en	tot	stof	vergaan.
Een	 paar	 sprekende	 voorbeelden	 van	 chaotische	 systemen	
waarbij	een	mooie	vorm	van	orde	ontstaat.	We	nemen	een	school	
visjes.	In	de	oceaan	worden	scholen	van	kleine	vissen	niet	zelden	
aangevallen	 door	 een	 predator.	 Het	 is	 een	werkelijk	 prachtig	
gezicht	 om	 in	 natuurdocumentaires	 te	 kunnen	 aanschouwen	
welke	ontsnappingsroutes	de	school	 tentoonspreidt.	De	snelle	
bewegingen	 van	 de	 school	 en	 de	 continue	 vormverandering	
die de school daarbij als geheel ondergaat is een lust voor het 
oog.	Toch	is	dit	zeer	complex	ogende	gedrag	terug	te	voeren	op	
heel eenvoudig gedrag van de individuele visjes. De basisregel 

Wie is de coördinator  
van de wave?

Cultuur is natuur
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Hoe kies je een slechte leider?
Door Eric-Wubbo Lameijer

Thema-artikel

Als	 er	 in	 de	 media	 wordt	 gedebatteerd	 over	 de	 keuze	 voor	
partijleiders,	presidentskandidaten,	of	captains	of	industry,	gaat	
het	er	zelden	over	of	iemand	een	goede	leider	zal	zijn.	Het	gaat	
erover	of	iemand	gezag	uitstraalt,	een	type	is	dat	je	als	premier	
voor	je	ziet,	of	iemand	charisma	heeft,	goed	kan	spreken	in	het	
openbaar,	en	wat	voor	ongelukkige	of	controversiële	uitspraken	
die	persoon	heeft	gedaan.	In	deze	Spino	ben	ik	van	plan	deze	
traditie	 te	 volgen	 door	 niet	 te	 focussen	 op	 wat	 iemand	 een	
goede	leider	maakt,	maar	hoe	je	door	naar	de	juiste	(sommige	
mensen	 zouden	 zeggen:	 verkeerde)	 dingen	 te	 kijken	 een	 zo	
slecht	 mogelijke	 leider	 uitkiest	 die	 dingen	 spannend	 maakt	
door	 nodeloze	 oorlogen	 te	 beginnen,	 economische	 crises	 te	
verergeren,	of	je	bedrijf	failliet	te	laten	gaan	zodat	je	eindelijk	
weer	een	interessante	overgang	kunt	maken	naar	een	nieuwe	
baan.	Zo	eentje	die	door	journalisten	geliefd	is	omdat	hij	of	zij	
prachtige	krantenkoppen	veroorzaakt,	en	die	bij	het	gewone	volk	
populair	is	als	zondebok.	Gelukkig	is	er	over	slechte	leiders	ook	
heel	wat	meer	bekend	dan	over	goede	leiders.	Een	compilatie.

Kies	 een	 leider	 die	 je	 bekend	 voorkomt.	 Het	 oude	 gezegde	
“onbekend	 maakt	 onbemind”	 is	 in	 de	 laatste	 decennia	 door	
psychologen	bevestigd:	hoe	vaker	we	iets	of	iemand	tegenkomen	
of	zien,	hoe	aardiger	we	die	persoon	gaan	vinden.	In	de	politiek	
(vooral	de	Amerikaanse	politiek)	betekent	dat	dat	degene	die	het	
meeste	geld	weet	op	te	halen,	meestal	door	vriendschappelijke	
relaties	 aan	 te	 knopen	 met	 grote	 geldschieters	 als	 de	 olie-
industrie,	 tabaksindustrie	 of	 wapenhandel,	 het	 meeste	
reclame	 kan	maken	 en	 de	 zetel	 kan	winnen.	 Eenmaal	 op	 de	
troon	gekomen	 is	 de	 eerste	 prioriteit	 uiteraard	het	 bedanken	
van	 de	 vriendelijke	 geldschieters,	 niet	 het	 juist	 besturen	 van	
het	 land.	 In	 bedrijven	 betekent	 het	 dat	 wetenschappers	 een	
tweedeling	 hebben	 gevonden	 tussen	 efficiënte	 managers,	
die	 zorgen	 voor	 een	 goede	 sfeer	 op	 de	 afdeling	 en	 goede	
winstgevendheid,	 en	 succesvolle	 managers,	 die	 hun	 afdeling	
verwaarlozen	 om	 te	 netwerken	 met	 hun	 superieuren,	 en	
daarom	 degenen	 zijn	 die	 snel	 promotie	 maken.	 Immers:	
iemand	 die	 het	 grootste	 deel	 van	 zijn	 of	 haar	 tijd	 besteedt	
om	bij	 jou	 in	de	smaak	te	vallen	 is	bijna	per	definitie	minder	
goed in irrelevante details als ervaring hebben in leiding geven 
en	 nadenken	 over	 hoe	 problemen	 opgelost	 kunnen	 worden.

Kies	een	leider	die	op	je	lijkt,	en	die	een	goede	afkomst	heeft.	
Uiteraard	 willen	 we	 leiders	 die	 op	 ons	 lijken;	 zulke	 mensen	
moeten	immers	wel	aardig	en	zeer	competent	zijn.	Dit	betekent	
dat	het	wel	eens	is	voorgekomen	dat	de	raad	van	bestuur	de	
beste	kandidaat	voor	een	CEO-positie	wilde	verwerpen	omdat	
zijn	 stropdas	 niet	 op	 de	 juiste	manier	 geknoopt	was,	 en	 dat	
een	 aantal	 van	 de	 tegenwoordig	 belangrijkste	 advocaten	
in	 de	 VS	 na	 hun	 afstuderen	 geen	 baan	 konden	 vinden	 bij	
goede	 firma’s	 omdat	 ze	 Joods	 waren	 en	 niet	 wisten	 welke	
wijn	 het	 beste	 paste	 bij	 biefstuk	 met	 truffelsaus.	 En	 dat	
honderdduizenden	jonge	Engelsen	stierven	in	de	oorlogen	rond	
het	 eind	 van	 de	 19e	 eeuw	 omdat	 hun	 generaals	 voldoende	
gekwalificeerd	 waren	 als	 ze	 van	 adellijke	 komaf	 waren.	

Zoek	 een	 leider	 die	 het	 altijd	 met	 je	 eens	 is.	 De	 beste	
bevelvoerders	in	de	geschiedenis	(zoals	Wellington	en	Nelson)	
waren	over	het	algemeen	lastige	mensen,	die	het	bijvoorbeeld	
niet	eens	waren	met	superieuren	die	gevangen	vijanden	zonder	
meer	 wilden	 executeren,	 of	 protesteerden	 als	 er	 geen	 geld	
opzij	werd	gezet	voor	overwinteringskampen	om	te	voorkomen	
dat	soldaten	doodvroren.	Lastige	mensen	wil	je	uiteraard	niet	
als	 baas	 of	 als	maatschappij	 (zie	 bijvoorbeeld	 het	 lot	 van	de	
zogenaamde	‘klokkenluiders’	die	de	illusie	hebben	dat	mensen	
het	fijn	vinden	als	misstanden	aan	de	kaak	worden	gesteld).	
Veel	succesvoller	in	hun	carrière	(als	je	de	snelheid	van	promotie	
deelt	 door	 de	 geleverde	 prestatie)	 waren	 de	 jaknikkers.	 Dat	
jaknikkers	problemen	opleverden	als	ze	zelf	het	bevel	kregen	
was	slechts	een	kleine	prijs	om	te	betalen	voor	het	aangename	
gezelschap	 dat	 ze	 al	 die	 voorgaande	 jaren	 geweest	 waren.	
Andere	bekende	varianten	van	het	‘vriendelijke	ondergeschikte’-
principe	 is	 de	 populariteit	 van	 ondergeschikten	 die	 hun	 baas	
geen	 slecht	 nieuws	 geven,	 of	 onderhoud	 aan	 olieplatforms	
niet	uitvoeren	omdat	 je	dan	 in	elk	geval	 geld	bespaart	 en	 je	
toch	 nooit	 weet	 of	 onderhoud	 nou	 echt	 nodig	 is.	 Een	 crisis	
aanpakken	 (zelfs	 als	 je	 hem	 niet	 oplost)	 levert	 ook	 meer	
krediet	op	dan	een	crisis	voorkomen,	wat	immers	niemand	ziet.

Zoek	 iemand	 voor	wie	macht	 en	 status	 belangrijker	 zijn	 dan	
mensen.	 Een	 berucht	 voorbeeld	 was	 ene	 majoor-generaal	
Charles	 Townshend	 in	 de	 Eerste	 Wereldoorlog,	 die	 een	
uitmuntende	 strateeg	 was,	 maar	 zijn	 troepen	 (exclusief	
hemzelf,	uiteraard)	naar	de	ondergang	leidde	met	zijn	nodeloze	
en	 militair	 hopeloze	 bezetting	 van	 Al	 Koet	 in	 1915-1916.	
Hoewel	Townshend	in	zijn	brieven	(voordat	hij	het	commando	
kreeg)	 duidelijk	 aangaf	 dat	 het	 een	 hopeloze	 onderneming	
zou	zijn,	ondernam	hij	hem	toch	omdat	hij	dapper	gevonden	
wilde	 worden	 en	 zo	 graag	 promotie	 wilde.	 Winst:	 geen	
enkel	 militair	 voordeel	 (Al	 Koet	 moest	 inderdaad	 worden	
opgegeven).	 Kosten:	 de	 levens	 van	 38	 600	 Britse	 soldaten.	

Zoek	 zelfverzekerde,	 charismatische	 leiders.	 Onderzoek	 heeft	
uitgewezen	dat	zeker	 in	 tijden	van	crisis	mensen	kiezen	voor	
narcisten	 als	 leider.	 Immers:	 narcisten	 zijn	 goed	 gekleed,	 ze	
blaken	van	zelfvertrouwen,	en	als	je	ze	voor	het	eerst	ontmoet	
lijken	 ze	 veel	 grappiger,	 warmer	 en	 vriendelijker	 dan	 andere	
mensen.	Als	je	een	paar	uur	met	ze	zou	samenwerken,	zou	je	
tot	de	juistere	conclusie	komen	dat	narcisten	een	stuk	minder	
aardig	zijn	andere	mensen,	maar	voor	het	kiezen	van	 leiders	
wordt	 zelfverzekerdheid	 vereerd,	 zelfs	 als	 dat	 (in	 het	 geval	
van	narcisten)	 slechts	dun	vernis	 is	 over	een	zeer	kwetsbaar	
ego.	Het	gevolg	 is	dat	we	 leiders	kiezen	die	niet	naar	advies	
of	 andere	meningen	 luisteren.	 Om	 daarvoor	 te	 compenseren	
hebben	ze	wel	meer	aandacht	voor	hun	persoonlijkheidscultus	

en	het	henzelf	belonen	voor	het	zo	fantastisch	zijn	als	ze	zijn.
Ik	 hoop	 dat	 bovenstaande	 tips	 nuttig	 zijn	 voor	 werknemers	
en	 kiezers	 in	 het	 algemeen	 en	 Spino-lezers	 in	 het	 bijzonder.	
Immers,	 je	 kunt	 hiermee	 efficiënter	 slechte	 leiders	 kiezen	
om	 de	 kranten	 voller	 en	 je	 leven	 spannender	 te	 maken.	
Met	 de	 nuttige	 strategieën	 van	 slechte	 leiders	 kun	 je	 ook	
gemakkelijker	naar	de	top	van	een	hiërarchie	stijgen.	Natuurlijk	
kan	 je	 proberen	 tegen	 de	 menselijke	 natuur	 in	 te	 gaan	 en	
een	goede	 leider	te	kiezen	(of	te	worden),	maar	 ik	wil	 je	wel	
waarschuwen	dat	 je	 taak	 dan	 een	 stuk	moeilijker	wordt;	 het	
is	veel	gemakkelijker	mensen	te	vinden	die	zichzelf	ten	koste	
van	alles	 in	het	voetlicht	willen	plaatsen	dan	mensen	die	dat	
niet	doen	en	relatief	stil	en	onspectaculair	problemen	oplossen.	
We	 blijven	 immers	mensen,	 tot	 het	 einde.	 En	met	 de	 juiste	
keuze	 voor	 slechte	 leiders	 maken	 we	 een	 nog	 grotere	 kans	
om	dat	einde	ook	nog	eens	hoogstpersoonlijk	mee	te	maken.

Verder lezen over leiderschap

-Norman	Dixon,	“On	the	Psychology	of	Military	Incompetence”,	
Pimlico,	1976
-Fred	Luthans,	“Real	Managers”
-Michael	 Kraus,	 “Good	 leaders	 don’t	 have	 to	 be	 bad	 people”,	
New	Scientist,	27	september	2011

Kies een leider die op je lijkt...
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Partij voor de kleinkinderen
Door Eric-Wubbo Lameijer

De eerste keer dat ik diep over politiek ging nadenken was 
ongeveer twee jaar geleden, op een zaterdagmiddag. Op 
mijn tocht naar de markt werd ik aangehouden door een 
jonge vrouw die mij vroeg een petitie te ondertekenen. 
Na begrepen te hebben dat ze hoorde tot een zekere 
milieugezinde partij verbaasde het petitieonderwerp me 
eerst: er was weinig milieuachtigs aan, het ging om een 
petitie tegen bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag. 

Nu	 kan	 het	 toeval	 zijn	 dat	 degene	 die	 met	 de	 petitie	 stond	
een	hoogopgeleide	vrouw	was	van	een	jaar	of	dertig,	en	geen	
jonge	studente	of	een	oudere	arbeider.	Maar	het	partijbelang	
en het eigenbelang leken  in dit geval redelijk overeen te 
komen.	Nu	wist	 ik	 dat	 veel	 jonge	hoogopgeleide	 vrouwen	op	
de	 betreffende	 partij	 stemden,	 en	 ik	 begon	me	 af	 te	 vragen	
of	 politiek	 niet	 meer	 was	 dan	 dat:	 je	 zoekt	 mensen	 die	
ongeveer	dezelfde	belangen	hebben	als	jezelf,	en	je	drukt	door	
dat	 er	 wetten	 komen	 die	 ervoor	 zorgen	 dat	 geld	 en	 posities	
naar	 jouw	groep	gaan.	 Politiek	 als	middel	 om	 je	persoonlijke	
doelen	 te	 bereiken.	 Immers	 als	 de	 vrouw	me,	 in	 plaats	 van	
me	 te	 vragen	 een	 petitie	 te	 ondertekenen,	 50	 euro	 uit	 mijn	
portemonnee	had	gepakt	als	bijdrage	aan	de	creche	van	haar	
dochtertje	 zou	 zij	 gestraft	 worden	 door	 de	 politiek	 maar	 als	
ik	 weiger	 50	 euro	 extra	 belasting	 te	 betalen	 zodat	 zij	 haar	
dochtertje	naar	de	creche	kan	sturen,	kom	ik	in	de	gevangenis.	

Nu	 is	 het	 voordeel	 in	 Nederland	 dat	 we	 een	 democratie	
hebben:	 er	 zijn	 partijen	 voor	 hoogopgeleide	 jonge	 vrouwen,	
er	 zijn	 partijen	 voor	 rijke	mensen,	 partijen	 voor	mensen	 die	
weinig	 geld	 verdienen,	 partijen	 voor	 christenen.	 Uiteraard	
noemen	 de	 partijen	 zich	meestal	 anders;	 het	 staat	 zo	 akelig	
je	 partij	 iets	 te	 noemen	 als	 “de	 partij	 voor	 rijke	 mensen	
die	 vinden	 dat	 het	 de	 schuld	 van	 arme	 mensen	 is	 dat	 ze	
arm	 zijn”.	 Idealen	 als	 vrijheid,	 gelijkheid,	 broederschap	 of	
het	 milieu	 staan	 een	 stuk	 beter.	 Maar,	 in	 elk	 geval	 op	 zijn	
slechtst,	 lijkt	 politiek	 een	 strijd	 tussen	 belangengroeperingen	
die	 allemaal	 een	 zo	 groot	mogelijk	 stuk	 proberen	 te	 pakken	
van	 de	 nationale	 koek	 voor	 hun	 achterban	 èn	 voor	 henzelf.

Op	 het	 eerste	 gezicht	 lijkt	 het	 eerlijk:	 iedereen	 krijgt	 een	
kans	om	zijn	of	haar	zin	te	krijgen,	en	als	de	meerderheid	iets	
vindt	zal	het	wel	goed	zijn.	Maar	toch	moge	het	duidelijk	zijn	
dat	 in	 dit	 systeem	 ook	 bepaalde	 problemen	 zijn	 ingebakken.	

Dit	 komt	 omdat	 politiek	 (tenminste	 op	de	 korte	 termijn)	 een	
‘zero-sum-game’	is:	geld	dat	je	besteedt	aan	onderwijs	kan	niet	
worden	 besteed	 aan	 zorg,	 een	 hogere	 bijstand	 moet	 ergens	
vandaan	 komen,	 belastingverlagingen	 ook.	 Dat	 betekent	
dat	 partijen	met	 verschillende	 achterbannen	 van	 nature	met	
elkaar	in	conflict	komen:	wat	de	een	krijgt,	krijgt	de	ander	niet.	
Dat	 zorgt	 ervoor	 dat	 veel	 tijd	 en	 energie	 verloren	 gaan	 aan	

geruzie,	en	voor	dusdanig	complexe	politieke	ruilhandel	(als	jij	
voor	 dit	 stemt,	 stem	 ik	 voor	 dat)	 dat	 zelfs	 aan	 de	 belangen	
van	de	achterban	vaak	geen	recht	meer	wordt	gedaan.	Ruzie	
kan	 leiden	 tot	 verlamde	 besluitvorming,	 en	 het	 alternatief,	
compromis,	kan	op	zijn	manier	minstens	even	destructief	zijn:	
een	 eerlijke	 verdeling	 is	 niet	 altijd	 een	 goede	 of	 effectieve	
verdeling.	 Salomon	 die	 aanbood	 een	 betwist	 kind	 in	 tweeën	

te	hakken	wist	donders	goed	dat	twee	halve	kinderen	minder	
nuttig	of	functioneel	zijn	dan	één	heel	kind;	en	bepaalde	dingen	
in	 het	 leven	 (zoals	 trainen	 voor	 een	 wereldkampioenschap)	
moet	 je	 of	 volledig	 doen	 of	 volledig	 laten;	 iets	 half	 doen	
is	 verspilde	 tijd	 en	moeite.	 Toch	 is	 	 het	 dingen	 half	 doen	 en	
daarbij	de	geïnvesteerde	tijd	en	geld	verspillen	een	‘natuurlijke’	
uitkomst	van	het	politieke	proces	in	de	gemiddelde	democratie.

Maar	 niet	 alleen	 is	 het	 intrinsiek	 problematisch	 de	
verantwoordelijkheid	voor	het	 landsbestuur	 te	geven	aan	een	
stel	 belangengroepen	 die	 elkaar	 kunnen	 blokkeren,	 politiek	
kent	ook	nog	het	probleem	dat	het	wordt	gedaan	door	mensen,	
en	daardoor	bepaalde	menselijke	neigingen	kan	uitvergroten,	
zelfs	als	dat	niet	gewenst	is.	Een	van	die	neigingen	is	“temporal	
discounting”:	 iets	 dat	 je	 nu	 hebt	 lijkt	 een	 stuk	 waardevoller	
dan	iets	dat	je	in	de	toekomst	hebt.	Dat	leidt	al	tot	problemen	
voor	 individuele	 mensen	 (de	 extra	 hamburger	 nu	 weegt	
zwaarder	dan	het	dreigende	overgewicht	op	je	50e),	maar	nog	
grotere	problemen	in	de	politiek.	Ongelimiteerde	CO2-uitstoot,	
milieuverontreiniging,	 en	 bepaalde	 economische	 constructies	
als	pensioenfondsen	die	hopen	de	pensioenen	van	de	huidige	
generatie	 te	 betalen	 door	 extra	 belasting	 te	 heffen	 op	 onze	
kinderen	 en	 kleinkinderen	 lijken	 nu	 misschien	 aantrekkelijk,	
maar	lijken	dat	niet	voor	onze	kleinkinderen.	Maar	toch	wordt	
ervoor	gekozen,	omdat	de	meeste	mensen	die	de	problemen	
moeten	oplossen	die	wij	veroorzaken	(als	dat	al	mogelijk	is,	en	
zelfs	 als	 het	 oplossen	van	problemen	veel	meer	geld,	 tijd	 en	
moeite	kost	dan	het	voorkomen	ervan)	niet	kunnen	stemmen,	
geen	partijen	kunnen	vormen,	en	meestal	zelfs	nog	niet	eens	
bestaan.	Weinig	mensen	zullen	zeggen	dat	onze	kleinkinderen	
minder	 belangrijk	 zijn	 dan	 onszelf,	 of	 minder	 recht	 hebben	
op	 een	 lang,	 gezond	 en	 gelukkig	 leven.	 Alleen	 handelen	wij,	
en	zeker	politieke	partijen,	 lang	niet	altijd	naar	die	gedachte.
Ik	 stel	 dus	 voor	 een	 partij	 op	 te	 richten	 die	 niet	 genoemd	
is	 naar	 misleidende	 mooie	 idealen,	 maar	 naar	 de	 echte	
belangengroep:	 een	 Partij	 voor	 de	 Kleinkinderen.	

Zo’n	idee	heeft	verschillende	voordelen:
Als	maatschappij	 kun	 je	 je	meer	 richten	 op	 de	 noodzakelijke	
lange-termijnprojecten.	 Het	 aanleggen	 van	 een	 natiewijd	
spoorwegennet	 of	 -internet,	 het	 opbouwen	 van	 kennis	 in	
bepaalde	gebieden,	het	opleiden	van	 jonge	mensen	om	uit	 te	
kunnen	 blinken	 in	 bepaalde	 sectoren	 neemt	 jaren	 in	 beslag.	
Als	 je	 echt	 verschil	 wil	 maken	 heb	 je	 projecten	 nodig	 van	
decennia;	alleen	een	partij	met	oog	op	een	toekomst	veel	verder	
dan	 de	 eerstvolgende	 verkiezingen	 kan	 zulke	 programma’s	
efficiënt	 volhouden	 en	 ondersteunen	 zolang	 het	 nodig	 is.

Je	hebt	 een	homogenere	groep	om	besluiten	over	 te	nemen;	
nu	is	de	strijd	vaak	tussen	hoogopgeleiden	en	laagopgeleiden,	
armen	en	rijken,	vrouwen	en		mannen,	 jongeren	en	ouderen.	
Die	 belangen	 zijn	 niet	 altijd	 identiek.	 Als	 je	 daarentegen	 het	
doel	hebt	zoveel	mogelijk	Nederlanders	60	jaar	in	de	toekomst	
een	gezond	en	gelukkig	 leven	 te	geven,	heb	 je	één	 focus	om	
besluiten	mee	te	nemen,	en	om	geld	en	goederen	rechtvaardig	te	
verdelen	tussen	de	verschillende	groepen	in	onze	maatschappij.

Een	partij	voor	de	kleinkinderen	zou	ervoor	kunnen	zorgen	dat	
politiek	 zich	weer	 gaat	 richten	 op	 haar	 kerntaak:	 niet	 zozeer	
reclame	 voor	 zichzelf	maken	 om	 zoveel	mogelijk	 stemmen	 in	
de	wacht	 te	 slepen,	 zelfs	met	 domme	 stunts	 of	 populistische	
maar	slecht	doordachte	wetten,	maar	op	het	goed	regeren	van	
het	land.	Leiderschap	in	plaats	van	stemmen	werven.	Misschien	
dat	het	beroep	van	politicus	dan	zelfs	weer	respectabel	wordt.

Zou	 een	 partij	 voor	 de	 kleinkinderen	 levensvatbaar	 zijn	 als	
die	 niet	 direct	 inspeelt	 op	 het	 eigenbelang	 van	 mensen?	 Ik	
denk	 voorzichtig	 van	 wel.	 Allereerst	 blijkt	 volgens	 onderzoek	
(wat	 politici	 ook	mogen	 denken)	 dat	 de	meeste	mensen	 niet	
op	 partijenstemmen	 die	 het	 beste	 hun	 belang	 behartigen,	
maar	 op	 partijen	 met	 wie	 ze	 zich	 identificeren	 –	 ‘mijn	 soort	
mensen	stemt	op...’.	Mensen	hebben	dus	juist	wel	idealen;	die	
neiging	 wordt	 alleen	 misbruikt	 door	 politieke	 partijen	 omdat	
het	 over	 het	 algemeen	 gemakkelijk	 is	 welke	 wet	 dan	 ook	 te	
verdedigen	met	 een	 beroep	 op	 het	 nogal	 vaag	 gedefinieerde	
‘nationale/sociale/christelijke/liberale/pragmatische	 ideaal’.	
Er	 zijn	 mensen	 die	 de	 toekomst	 belangrijk	 vinden,	 er	 zijn	
mensen	 die	 hun	 kleinkinderen	 belangrijk	 vinden.	Maar	 terwijl	
in	 de	 reguliere	 politiek	 de	 flexibel	 omschreven	 idealen	 het	
eigenbelang	 maskeren,	 zou	 omgekeerd	 een	 partij	 voor	 de	
kleinkinderen	juist	door	het	duidelijk	gedefinieerde	(genetische)	
eigenbelang	 ruimte	 kunnen	 bieden	 aan	 echte	 idealen.

Misschien	dat	een	volledige	partij	die	niet	het	directe	eigenbelang	
of	een	vaag	ideaal	als	centraal	focus	heeft	niet	levensvatbaar	is,	
en	is	het	beter	dat	een	van	de	grotere	al	bestaande	partijen	‘de	
kleinkinderen’	erbij	gaat	doen.	Maar	hoe	dan	ook	is	een	focus	op	
de	lange	termijn	iets	dat	de	Nederlandse	politiek	node	mist,	en	het	
is	tijd	dat	we	daar	meer	aandacht	aan	gaan	besteden;	voor	onze	
kleinkinderen,	maar	ook	voor	onszelf	over	meer	dan	vier	jaar.

Thema-artikel

 Leiderschap in plaats van 
stemmen werven
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Pleidooi voor een hobby minded 
maatschappij

Pleidooi voor een hobby minded maatschappij
Meer, meer, meer. Dat is het credo van onze huidige 
consumptiemaatschappij. Terwijl uit onderzoek blijkt 
dat boven een normaal welvaartsniveau meer geld niet 
leidt tot meer geluk. Hoe kunnen we onze maatschappij 
omvormen en duurzamer maken? Welke rol spelen 
hobby’s daarin? Martijn Ramaekers deelt zijn visie met je.

Het	zal	u	niet	ontgaan	zijn	dat	we	in	een	bijzondere	tijd	leven	
waarin	de	maatschappij	aan	grote	veranderingen	onderhevig	is	
en	we	van	crisis	naar	crisis	lijken	te	glijden.	Hoe	moet	dat	verder	?	
Zojuist	heb	ik	hierover	een	inspirerend	boek	gelezen:	‘Prosperity	
without	 growth’	 oftewel	 welvaart	 zonder	 (economische)	
groei.	 	 Ik	 zal	 de	 288	 pagina’s	 er	 even	 voor	 u	 doorheen	
jagen.	 Het	 komt	 er	 op	 neer	 dat	 in	 welvarende	 landen,	 zoals	
Nederland,	 meer	 economische	 groei	 niet	 tot	 meer	 welvaart	
of	 geluk	 zal	 leiden.	 Boven	 een	 basisinkomensniveau	 worden	
mensen	 namelijk	 niet	 gelukkiger	 van	 meer	 geld.	 	 Maar	 die	
extra	 economische	 groei	 leidt	 wel	 tot	 meer	 consumptie	 en	
milieuproblemen.	En	hè,	verrassing,	we	hebben	maar	één	aarde.	
Als	we	daarbij	bedenken	dat	we	over	een	aantal	jaren	op	deze	
aarde	met	9	miljard	mensen	leven,	dan	zal	de	schaarse	ruimte	
voor	groei	in	consumptie	moeten	gaan	naar	de	arme	landen	die	
er	wel	recht	op	en	baat	bij	hebben.	Dit	maakt	streven	naar	meer	
groei	voor	de	westerse	landen	een	gevaarlijk	en	onethisch	pad	wat	
kan	leiden	tot	grote	milieuproblemen,	schaarste	en	conflicten.

We	 zullen	 dus	 de	 klik	 moeten	 maken	
dat	 meer	 materiële	 consumptie	 niet	 de	
oplossing	 is.	 Dit	 is	 een	 trendbreuk	 met	
een	 decennialang	 bestaand	 economisch	
paradigma	 van	 meer	 groei.	 Dit	
uitgangspunt	 is	 zo	 verweven	 met	 onze	
politieke	 cultuur,	 dat	 we	 nog	 nauwelijks	
zien	 hoe	 het	 anders	 kan.	 Zo	 zijn	 er	 nog	
steeds	 veel	 politici	 die	 denken	 dat	 we	
ons	 uit	 de	 economische	 crisis	 kunnen	
consumeren.	Daarmee	consumeren	we	ons	
echter	 verder	 de	 ecologische	 crisis	 in.	Of	
we	jagen	de	voorraden	niet-hernieuwbare	
grondstoffen	zoals	olie	en	koper	er	in	een	
nog	 kortere	 tijd	 doorheen,	 met	 nadelige	
gevolgen	voor	de	toekomstige	generaties.
Dus	waarom	nog	meer	groei	?	Er	is	een	goede	reden	waarom	
politici	 groei	 willen.	 Namelijk	 omdat	 volgens	 het	 huidige	
economische	 systeem	 een	 terugval	 in	 consumptie	 leidt	 tot	
meer	 werkloosheid.	 Om	 welvaart	 zonder	 groei	 mogelijk	 te	
maken	 moeten	 we	 het	 gehele	 systeem	 op	 verschillende	
manieren	aanpassen.	Onder	andere	moeten	we	het	resterende	
werk	 eerlijker	 verdelen,	 bijvoorbeeld	 door	 meer	 parttime	
te	 werken.	 En	 we	 zullen	 het	 werk	 moeten	 verschuiven	
van	 grondstofintensieve	 naar	 arbeidsintensieve	 beroepen.	

Minder	 industrie	 en	 meer	 kappers	 en	 onderwijzers	 dus.

Als	ik	zoiets	lees	dan	lijkt	het	me	helder	dat	de	meeste	mensen	zo’n	
complexe	langetermijnverandering	nauwelijks	kunnen	overzien	
en	er	in	eerste	instantie	ook	bepaald	niet	op	zitten	te	wachten.	
Daarom	is	een	pleidooi	voor	minder	consumptie	ook	nauwelijks	
een	thema	geweest	 in	de	 laatste	verkiezingen.	We	zullen	dus	
de	 positieve	 en	 praktische	 kanten	 van	 deze	 nieuwe	 politieke	
cultuur	van	welvaart	zonder	groei	moeten	belichten.	En	dat	kan.
Laat	ik	ervan	uitgaan	dat	we	over	vijftien	jaar	inderdaad	welvaart	
zonder	economische	groei	hebben	waarmee	we	ons	de	broodnodige	

tijd	hebben	gekocht	om	te	voorkomen	dat	we	in	een	nog	grotere	
ecologische	crisis	belanden.	Hoe	ziet	deze	welvaart	er	dan	uit?
Het	 zal	 vooral	 een	 sociale	 verandering	 zijn,	 waar	 een	
grote	 verschuiving	 van	 materieel	 naar	 immaterieel	 heeft	
plaatsgevonden.	 Materieel	 zullen	 we	 een	 stap	 terug	 doen.	
We	 moeten	 alles	 wat	 luxe	 is	 schrappen	 en	 veel	 meer	 delen	
en	hergebruiken.	Dit	zal	flinke	aanpassingen	van	ons	vragen.
Sommige	 andere	 consequenties	 zijn	 echter	 bevrijdend.	 Voor	
iedereen	die	wat	werk	heeft	en	hiermee	de	basisvoorzieningen	kan	
betalen,	hoeft	ineens	veel	niet	meer.	Je	hoeft	geen	carrièrejager	

meer	 te	 zijn	 en	 je	 druk	 je	 te	maken	
om	je	salarisontwikkeling,	want	extra	
salaris	maakt	 je	 toch	niet	gelukkiger.	
De	politici	hoeven	boven	modaal	ook	
geen	 koopkrachtplaatjes	 meer	 uit	
te rekenen. We hoeven niet bang te 
zijn	 dat	 het	 consumptievertrouwen	
daalt,	 want	 consumeren	 is	 niet	
langer de bron van ons geluk.
We	moeten	wel	een	beetje	zorgen	dat	
de	verschillen	tussen	de	mensen	niet	te	
groot	worden,	want	de	sociale	rat	race	
bestaat	echt:	probeer	maar	eens	je	kind	
een	mobiel	of	merkkleding	te	weigeren	
als	 zijn	 vriendjes	 die	 wel	 krijgen.		

Maar	goed,	stel	we	hebben	dit	‘trucje’	van	welvaart	zonder	groei	
over	vijftien	jaar	eindelijk	door,	waar	moeten	onze	politici	het	
dan	over	hebben	 in	hun	campagne	?	Wat	 is	dan	belangrijk	 ?
Volgens	 mij	 hobby’s.	 	 Ik	 bedoel	 hiermee	 activiteiten	 die	 je	
uitvoert	 omdat	 je	 er	 door	 opbloeit	 en	 niet	 omdat	 je	 er	 geld	
aan	 verdient.	 Hieronder	 valt	 dus	 ook	 vrijwilligerswerk.

Anno	2012,	is	een	hobby	verdacht	of	onbelangrijk.	 ‘Help	mijn	
man	heeft	een	hobby’	(‘en	ik	durf	daar	alleen	met	de	televisie	

Thema-artikel

erbij	 iets	 over	 te	 zeggen’),	 linkse	 hobby’s,	 rechtse	 hobby’s.	
In	de	meest	gebruikte	maat	voor	economische	groei,	het	nationaal	
inkomen,	telt	een	hobby	niet	eens	mee,	want	er	is	simpel	gezegd	
geen	 geld	 mee	 gemoeid.	 Hier	 klinkt	 iets	 door	 als	 ‘kan	 deze	
hobbyist	niet	iets	nuttigers	gaan	doen’?	Zucht,	nuttig,	zo	2012…

 

 
 
 
 
 

	 Over	vijftien	jaar	zijn	we	niet	bezig	met	nuttig.	
We	hebben	hobby’s	omdat	ze	ons	voldoening	geven.
We	 hebben	 er	 tijd	 voor	 omdat	 we	 ons	 bevrijd	
hebben	uit	de	 rat	 race	van	meer	en	meer.	Omdat	 in	
een	 hobby	 we	 meer	 vrijheden	 hebben	 dan	 in	 onze	
verantwoordelijkheden	in	werk,	huishouden	en	gezin.	
Omdat	we	dus	kunnen	ontdekken	wie	we	zelf	zijn	en	wat	
wij	leuk	vinden.	Omdat	veel	hobby’s	scheppend	zijn	en	
samen	met	gelijkgestemden	worden	uitgevoerd.	Omdat	
ontplooien	van	onze	identiteit	therapeutisch	kan	werken. 

Een	belangrijke	 rol	 van	deze	 zelfgekozen	activiteiten	
is	 psychologisch	 en	 sociaal.	 Ze	 nemen	 de	 plaats	
in	 van	 bepaalde	 spullen.	 Luxe	 spullen	 hebben	
namelijk	 nu	 deze	 functie,	 wat	 een	 belangrijke	
reden	 is	 waarom	 we	 ze	 willen	 hebben.	 We	 drukken	
onze	 identiteit	 er	 mee	 uit	 (mode,	 gadget,	 auto),	
we	 communiceren	 met	 elkaar	 (cadeautjes),	 we	
ontspannen	ermee	(reizen).	Materiaalarme	menselijke	
hobby’s	 kunnen	 deze	 plaats	 innemen	 en	 de	 rijke	
geschiedenis	 van	 de	 mens	 kent	 vele	 inspirerende	
voorbeelden.	 Creativiteit	 ontstaat	 door	 beperking.

Uiteraard	 is	 er	 over	 vijftien	 jaar	 in	 de	 campagne	
nog	genoeg	 te	vinden	door	de	politici:	over	hobby’s.
Hoe	we	mensen	kunnen	leren	hun	hobby	te	ontwikkelen	
(helaas,	tv	kijken	telt	ook	dan	niet	als	hobby,	te	passief).	
Hoe	 we	 voorkomen	 dat	 een	 hobby	 een	 obsessie	
wordt.	 Hoe	 we	 kunnen	 zorgen	 dat	 we	 met	 hobby’s	
de sociale cohesie en het verenigingsleven in stand 
houden.	Hoe	we	kunnen	voorkomen	dat	mensen	onder	
druk	 van	 de	 sociale	 omgeving	 tot	 geldverslindende	
statusprojecten	 overgaan	 en	 dit	 aanzien	 voor	 een	
hobby.	 Hoe	 kinderen	 en	 al	 die	 parttime	 werkende	
volwassenen	elkaar	kunnen	betrekken	bij	hun	hobby’s.	
Kortom	 hoe	 we	 van	 deze	 individuele	
creatieve	 pleziermomenten	 een	 mooie	
maatschappelijke	 factor	 kunnen	 bouwen.	
Zonder	 dat	 het	 te	 nuttig	 of	 efficiënt	 wordt.	 Want	
die	woorden	 zijn	 dan	 inmiddels	 verleden	 tijd.	 	 Onze	
economie	 hoeft	 dan	 niet	meer	 sneller	 en	 beter.	 Een	
dosis	 bestaanszekerheid,	 open-minded	 het	 leven	
ervaren	en	 jezelf	 uiten	 in	 een	hobby	 is	 dan	genoeg.	

Het streven naar meer groei is 
een gevaarlijk en onethisch pad

Anno 2012 is een hobby ver-
dacht of  onbelangrijk
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Activiteitenagenda
Agenda

Activiteiten JongHV

 

24	november:	 	 		 HV	Ledendag	“Durf	te	Verkiezen”	met	bestuursverkiezing,		
	 	 	 	 	 Amersfoort

6	december:		 	 	 Lezing	Socrateshoogleraar	Cor	van	der	Weele	over	de	relatie		
	 	 	 	 	 tussen	mens	en	natuur,	Wageningen.	

25	januari:		 	 	 	 Nieuwjaarsborrel,	waarschijnlijk	met	de	nieuwe	HV-voorzitter,		
	 	 	 	 	 Amsterdam

26-28	april	of	19-21	april:		 Internationaal	voorjaarsweekend,	locatie	wordt	nader	
	 	 	 	 	 bekend	gemaakt

Meer	informatie	over	tijden	en	locaties	vind	je	in	de	agenda	op:	
www.humanistischverbond.nl/jonghv


